
TGD

,ηYΓoYΣToΣ - ΣEΠTEMBPIoΣ 1980
I

ΠEplΟΔlΚC]
W Πρoοριoμoc τoΦ "Eλληvog εiq

τov κoομοv αΦτοv, ξτο κα[ εΙvαr
εig καθε επoxηv οη μερα καi
αΦρlοv δ iξαvθρ,υπισμ6q
τξq oiκουμfvηg. '

ΠE PIK\ΗΣ ΓlΑΝ ΝΟΓlΟΥΛoΣ

86-97

\tF



L

tloΛlΣ ΞΞΞΙ0ΘHΣA1l

*(λn*l
crτ";ifi

6ρx'7Ο

ΠPIQt

Ξτπ
IllΙ!l
IΠt



ErαΣ 6 ": TEYχH 86 87

ΠEPlEXoMENA

l TA ΠAΘH _ H ANAΣTAΣIΣ
- oi πρoβoκdτoρεg

! ΠoΛlτlKH ENHMΕPΩΣ!Σ
- 'Avαλoγικf1: 'Η μ6vη κoιvoβoυλευτικf1 λ0oιg

l EΞΩTEPιKA
- 'H διεΘu1q πρoβoκdτoια

- Toυρκiα: T6 τελευταb 1oρτi!
l ΑΠoψΕlΣ

- Ε1oαγωγf1 oτf1v Koιvωvικf1 Ψυ1oλoγiα
l NEA ΣKEΨlΣ ΓlA ENA NEo ΔPoMo

- 'Avαγ6wησιξ τηq Δ0oεωq
Ξ ΣYΓXPoNA.9ΕMAτA "

- E.Σ.Σ.Δ. oi αrρατιωτικoi dvτιμ6τωπoι τδv πoλιτιi6V.'
I Ko]NΩNιA

- 'H γυvαiκα α0τεξo0oια orδv κ6oμo ηq
l ΕPEYNA !

- ΦdκεMoq Kαλδvrζη 2α oυv61εια
! ΣXoΛlA

- AiΘιoπio
l ΛoΓoTEXNlKEΣ ΠAPoYΣlEΣ

- Τ6 κoιvoβoυλευτικd τo0 Γ. Σoυρfr

I KINHMATIKA

l^til'llτJΙ'
}Ξ{ rΔ^Ιta 'tΙΞia t|t 'rF' τa lg .r}Ξi (Πr .rrτΞr* ΞrΞlts Ξq'γr

iEιtι t!iηο.r'r.dan, ltι{i.ta'{ι-
EarΠl{ lηE - αE πtrarqla^t ':-nΞ0 ιffit Δi Ξ' ηλ Ι.a.Ξ.

ιahn Ι ar. a.
ΘaλgιΔ.b εlιεγeριr ixε,ιτ .a!.r'.Fο ιtrl

'lrα!d'αJc tt2 . '^il[ ΟΞEι aΞrcn rt t.E. τυr τEYIoγl aα. Ξ..
πrλ 3614736

ηιιoζfιιluι CΙt0ll0I: ιιΙΙ rιιΔιu



ΠΘΛlTlκΗ EΝHMEPΓJΣ

(( Avαλoγικη>>:

η μ6vη ((κoιvoβoυλεUTικη λUσιq,,!...
"ooo περvd δ καιρ0ζ, τ6oo γivετot φovερ6τερη η θγγεvηq

oδυvoμio ηs Ν.Δ.vd αvτoπoκριΘfl αrd αroι1ειιbδη πρoβλημα-
τo πo0 τiΘεvτoι. Td περιoo6τερο dΜωαrε πρoερxowαι oπ0
τηv iδια αUηv oδυvαμiα. 'Eπi ορκετ6 καιρo, η "1o0vτo" flταv
δ ε0κoλoq απoδιoπoμnoioξ τραγoζ. Παρ' δλov δτι δτoι,
nρoo6βαMε oυvεxιiξ τηv νoημoo0vη τo0 λαo0 (δ δπoTog

ηξερε vd καvη oυγκρioειg Φq πρ69 τδ π6τε ζoυoε κoλΟτερo)
τα φαιv6μεvo τfrq oπoδιoργovιboεωξ XρειαoΦκαv λiγo καιρ6

γιo vd φovoOv. Στ6 διoαημα α0τδ' 0rηρ1αv καi μερικoi πoι)
πiατευαv αηv κυβερvητικη πρoπoγαvδα. 'Aλλα γρηγoρα
δπαψαv κι α0τoΙ. Τδτε φovηκε δ vθoq "1ρ6γ9q": η δvεργειoκη
κρioιg. 'AΜd κι α0τη oκ6ιrτ'oψε oτ6 δτι frτov γεvικη για δλo τo
κρdτη, dλλα... μ6vov θδΦ τo κατθorρεψε δλαl 'Η δπoxη πo0
oi ''EΜηvεg oγvooOoαv τi γivετoι δξω nθρooε αvεπιαrρεrπi.
Mδvov oi καΘυoτερημθvoι oθ δλo "πoλιτικoi" μαq δθv
φdηκαv vd τ6 κoταλoβoivoυv!

Tθλoq καΘε πραγματoq, υπαρ1ει. "'o ψευηξ καi δ,

κλ6φτη9 τlv πρ6τo 1βvo 1αiρovται" Μει λαiκη παρoιμio.
Σημερα πλθov,. η Ν.Δ. dπoκoλOφΘηκε oθ 6λη τηv πoλιτικη καi
iδεoλoγικη γυμv6ητd τηg. "Eδειξε τt'1v πραγματικη ηq φ0σι,
πo0 εivαι μiα "λεoxη roυμφερ6vτωv πρooωπικιiv", oΟτε κdv
θvαρμovιoμθvων! 'Η διx6νoια καi η διoμoxη, δ δεcrτoτιoμδg
κoi l κυvιoμ6ζ, dπoτελoOv'τd κριτηρια ηg διoκυβερvηoειbq
τηq. M6vη oκθψιq ηg: f1 ρoυoφετoλoγlα γιo ηv δπovεκλoγη
τo0 κoΘε παΦγovτoq' 1ωριoτd καi πρoοωπικd πλθov! "oλo
αvεξαιρθτωq τ6 αroι1εiα πo0 δδηγηoov ηv xιbρο oθ περιπθ-
τειεq, κoτo ηv δεκαετiα τoΘ 60, 0ndρxoυv Φμερα παλι, μ6vo
oτ6 τετρoγωvo θπi πλ6ov. Πρo1ειρoλoγiα, κoμπoρρημoo0vη,
πoλιvωδio, θμπαryμ6q, εΙvoι τd xαρακηρισrικo τo0 "δργoυ"
ηq. Πρoxειρoλoγoσvται "λ0σειζ" γιd τo πρoβλημτo, πo0
αφηvovτor 6μω9 πρGlτα vd δημιουργηΘoOv καi υαrερα vα
ovrιμετωπιoΘoOv... Koμπ6ζoυv τd "μθoα αvεvημεριiloεωg"
γιo τiξ "λ0oειqD κoi τiq oqn1gυoτε!oειg", τig .αηorro*o_
oει" κα[ τiq "61q96ar,q" πιαrωoεωv, dvυπdρκτωv αrηv πραξι,
oφo0 o0τε 1ρηματo 0παρ1oυv, o0τε κφτικξ μαηxovιoμ6q
γιo vo τiq απoρρoφηoη θγκαiρωq, μθoα orδ oiκovoμικδ δτoq!
Νoμoo1δδιo βooικ6 γivovτoι oτ6 π6δι κoi μ6 τo πoδιo κoi απ6
π6δια, μδ oπoτ6λεoμα vd "τρoπoπoιoOvται, oβoωg η κoi vα
κατoργoΘvται Φ ηv παραμικρη dvτlδρooι oυμφερ6vτωv,
δικαιoλoμ1μθη (δπωg τ6 "περ[ olκιαrικ6v nεριo1Φvυ) η
oδικαιoλ6γηη (δπωq δ διαβ6ητo9 81 5 περi A.E.l.) κ.o.κ' κ.o.κ.
Kαi δλoι, oiκovoμiα, πoλιτικf , πoιιτεq κoi oi n6vτεg, 6μπαiζov-
ται, μθ ηv υγεio, τflv voΘεiα, τt'lv πετρελαιoκiηοι, πjv
oγoραvoμiα, τt'1v'.. τt'1v... τl'1v... καi xωρiq αρxη κoi τθλog!

M6vη πρooπdΘεια πμγματιη, η πoρεμπ6διoιq vα φαvi
OπoιoΦηπoτε ciΜoq, δτιδηπoτε lλλo, vθo, κoινo0ργιo, πoU
vα διboη διθξΦo αr6v "6λε0ΘερoD ψηφoφoρo, oπ6 τ6
κλαooικ6 dδι6ξoδo τfrg πoλιboεωq δπoυ τ6v θγκλεioυv μovl-
μωq, dπ6 τ6 1955 r]δη, εiκooιπdvrε 1ρδvια. "η θμεig δπωq
εiμoαrε, η oi dριαrερoi". Kαi θπi εΙκooι nθvτε 1ρovιo τ6 κoλno
δπιooεl
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Σημερo eμωq δεvnιovειπιo. 'Yη::,ε : -._Ξl'ριoμδg καi
δ τιμαριΘμoq. η oπαταλη κoi η ανικc'':--: . _::j.ει δηλαδη
βαΘεto καΘημεριvη δυoαρ6oκεια. ολι- . :,ι'Ξ::ε-ωq' μεσα
oτ6 Ιδιo τc απiτι τoυ κοθεvδg. Koi oτc. .::*- -:- εφτιαξαν oι
iδιoι ουτoι κlOιoι. η oiκovoμικη δυoαρε:.ε : . , ]. J Χειρoτε-
ρog oυμβo-λog Kαi δλo o1εδov τει!a'. .: .: :-lovτηοoυν
oτ6v θκβιccι,ο ,,τo ρεoτα ooυ, τα βλε_-

Mπρoc-ο οξν εinερXoμθvη dκλογικ_ .:-::-::φη η Ν.Δ.
δ6v δΧεr -.c ε.ιλoγ6q, αv Θελη vα ε----:_ εcτω καi vα
απoφυγn κc-:cτασειq oiμoτηρεq' τδν ο-: _. _:jτo ΘΟμα Θα
εiναι η iδlο \/ε -ο ioxΟov dκλoγικo οlJσ-*-: -=l "εvιoxυμ6-
vQζ", δεv dlε. <ομμια θλπiδα vo απoτοε*_ -,.. οvoδo τoΟ
ΠAΣoK αττ,' εξουoio. Movo μθ 3Οzι παρc-:. : οl βoυλευταi
τoυ Θo αuξ'3c-v oδ civω τωv 120! Με -: (KΕ nο0 Θα
oημειδoη ι,ε',cι.- ανoδo, καΘιi:q κοi με *c i':ιrα αρrαrερα
κ6μματo. θc --:dη πλειoψηφiα, γιατi oλc' :-c τηv N.Δ- Θo
παρoυv ψηcο-: -l'εov "δρυ6ζ πbooυoηg rο' -'ζ ξυλε0εται"
λθει τ6 ρn.c (:. με 5οlο πoραπαvω' τo ΠΑΣcK Θα φΘαoη
τo0q 14ο-']45 ::-ι'ευταg!

ΣUvεΠδ-c δε. -ε'vει oλλη λ0oιg γιo τηv N Δ οπo την απλη
ovαλoγιη -.- .: -εv θα oυρρικvιilη ηv κoιvoβoυλευτικη
δUvαμΙ τηg :ε 'i]-'20 βουλευτog αΜα Θo μειωση καi ηv
δOvoμι τoΟ ΓΑΣ]< cε βoυλευταg τoυλαxιoτov. η Θα ηv
διατηρηoη οτο :_-ε:.νo dπinεδo, ατηv xειρoτερη τδν περι-
πτΦoεων. -E-: _ .ε: Ξoυλη Θα δ<ioη κυβερvηoειg σUvoσΠι-
oμδv, απ6 τot: :-:':-a cuωg Θα δnωφεληΘη η N.Δ. θφ' δoov
Θα εΙvαι 6 <_;.l_ε::: -:Φγωv.

'Yπoρxoυν 3ε:.:: -οMoi "δριακo[", vθoι βoυλευταi τηg
πo0 δεv δxoυν δ-: εt.-'δεg να dπovεκλεγoσv. 'Aλλα εiναι
αv[o1υρoι νo ow.5:'c::-' ουοιoαrικα' θφ' δoov τo 1981 εiVαι
δπωoδηπoτε χοa,':; Ξ.i.Ξ,l'δV.'Eπιπλ6ov, η ουμπληρωoιg,
τ6v Mαιo μ6vc _:' 3 , ε-δv (πληρηs.. oυvταξιq!) εivαι
io1υρd κivητρο γlΞ .-, :::.,uoδα τoυq. T6 ΠAΣoK, μoλoν6τι
δ6v Θ6λειηvovcl.:'' - Ξ: :vαYκαoΘη vα τηv καταnιη.' Aλλα.
καi αvriΘετo vo εi'.:. : ':-9ζ Θα περαη β δλα τo αλλo
κ6μμoτα καi τουg :'εξ::--:υqI

"ooo γιo τδv xρc;: -: ' ε<\oγωv, δ μ6voq δρ6μoζ για ηv
Ν.Δ. εΤvoι vo τΙq oο1:.::-Ξ- 3σο περιoo6τερo μπoρεi, γιατ{
μovη θλπiδα vo ξεnεcc:- Ξ ,: -εooζ τoυλαxιoτov ηq λαiκηq
oγovoκτηoεωg εiνoι n ε -:εΞ ; -ωv δαvεiωv καΙ τιiv κoινoτι-
κιi:v π6ρωv απΟ ην EC( --ε vα μπoρθη "vα ovoiξη τα
ταμεiα" κoi vo Θιloη τεΞ-: :-.. "oλιτικη ηg μovoπλεUρoυ
oλιτ6τητoξr. Kαi τo τoμε.: Ξ ::i.lσουv vo γεμi-(oυv αn6 ηv
dvoιξι καi πθρo μ6vo! ληε --. -:::θηκη τo0 δρioυ τo0 Moi'oυ
(γιd τig βoυλευτικεq ο-.-:Ξε.; κοι τoι-.l γεγovoτoq oτι
θκλoγθq τ6v 'lo0νιo-'1ο:i.3_l-',:;αrο δ6v γ(vovται oτηv
'EΜdδα, εΤvαι δυvoτ6v ν: -::3-ξη τηv υn6Θεoι Φg τov
'oκτιbβριo η κoi Νoεμβρ|. :(]-- iξαwλΦvτog δτoι ηv
4ετiα!

ΕΙvαι τα μ6vα πo0 μπoρε] '': <:-- Aλλωg, η κατoαrρoφη
τηq δθv Θo εΙvαι μ6vo dκλΦ.<- :Ξaζ'.
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H ΔIEΘNHΣ
ΠPoBoKATΣIA!

oi βoμβι<πικ69 tπ6πειρεg oτtiv Γεφμαvlα, Γαλλ[α, '!ταλiα...

oi "εiδικθq Oπηρεoiεξ" ΘoυματoOρψ1oαv πdλι... Σ6v
κ6πoιoζ vd εixε διboει .δvα o0vΘημα... Kοi πφγμαπκ6
φoivεται δτι κdπoιoι τ6 6δωoαv! Γιατi cli dMηλοδιαδε16μενεq
τρoμoκρoτικθg θv6ργειεg, oθ τρεiq διαφoρετικθq xδρεq, dπ0
κdπoιoυq αvεovαζιστ6q", εΙvαι πoλ0 Φπorπo θvoρxηorρωΦ-
vεq κα[ πoλυ dπθχoυv dπ6 τoΘ vd δξυπηρετoOv τotq
0πoτιΘεμ6voυg oκoπoOq τoυq, γιd vd εΙvoι dληΘivθq.' AvriΘε-
τα' oi 66μ6εζ τfig Mπoλιbvια, τo0 Movd11oυ mi τo0 Παριαo0
tξυrηρετo0ν πoλ0 τ6 tπiorlμa Κρdη καi τiq κoμιατκ6q
6}d,ψειζ τ6ιv κιt0ερvηoαbv τoυq...

"Π6ζ μoυ πoι6ξ ιilφελεΤται dπ6 τ6 δγκλημα, γι0 vd oo0 π6l
πoιδq εΙvαι δ θγκληματiαq", λ6ει γvωατ6 dαrυvoμικδ ρητ6. Kαi
io10ει κoi τ6 dvriΘετo βθβoια.

'Aλλd δv θξετdor1 κovεΙq τd δεδoμθvα τιiv πoλιτικ6v

καταoτdoεωv στιξ x6ρεq no0, ΦπoτiΘεται, δτι δπεoαv "Θ0μα-
τα, τιilV τρoμoκμτικδv θvεργεdlv, τ6 Θ6μα ξεκαΘαρζει
γρηγoρα.

Σπiv 'lταλΙα πριlτα. EΙvαι πιd dπoδεδεryβvo γεγov6g, δτι
0πdρ1ει μιd πoλ0 περiερμ "Φμrπωoξ" κdΦ ooβρflq καi
πoλ0vεκρηq βομβ ιorικiq dnoπεiραq δvαyriov dΘιbωv πoλιτ6v,
μθ τiq δυoκoλiεq πo0 θμφαviζovrαι γιd fiv θv6ητα τig
Xριoτιαvoδημoκρατiαg πo0 κυβερv6 κακo-ιv κακδg τf1v 'lτoλiα,

θπi 35 1βvια! KdΘε φoρd πo0 dπειλεTται t διdoπαoιq τo0
κυβερv6vτog κ6μμoτoq 6π6 τflv δεξd τoυ πτθρυγα, (β Θ6μα
π6vτα τ6 Ιδιo: τtjv oυvεw6ηoι ηs X.Δ. μ6 τδ KKl) καi
διαγρdφεται t πιΘαv6ηg vd dπoqιoΘfr fι "δεξιd" τfiq XΔ κoi
v6 oυviwoηΘεi fl καi vd πρoo1ωρf1oη dκ6μη, α16 *vεoφαor
oτικ6e α'lταλικ6 Koιvωvικ6 Kiημα,, κdπoια ioxυρ1 β6μβo
θκρflγvυται μθ dΘδα Θ0gετα κατd δeκdΦq! T6 6rοτ6λεoμα
εΙvαι πdvτα τδ iδιo: KoηγoρoΘvτα1 9[ ιφnσlστεξ}, καi η
διdoπαoιq - n6oo μ6λλov t πρooxιbρηαq oτo0q αr;noioτεgυ -
γivεται θδ0vαη!

A0τδ 6γιvε τ6 1969, μθ τfιv δκρηξι αΦv n'Aγρoπκfι
Tρdπεζαr τfls Πι6τσα <Dovτtvα, ατ6 MιJ\dvo, γιd πριbη
φoρd...

T6τε'frταv t πριilη πρooπdΦια oυvεwoltoειη X.Δ. καi
KKl. 'Yπ6 τ{v 6rπρρot τo0 μακαρiη dρxηγoσ τfrq XΔ M6ρo,
γεwt'1Θηκε κoi πρoι,lΘtΦκε ft iδθα τoii περφfiμoυ .iαrbρικoO
oυμβιβαoμo0r, β dπoτ6λεoιtα i δvrααq τ6lv q1θoεωvδεξι6q
καi dριtπερlq rπ6ρυγξ, μ6oα orι]v X.Δ. vd φΘdη o6
παρoξυoμδ καi o6 &πειλθq διooπdoεωq. 'Eπαφ6q εΙxαv flδη
γivει μτζ0 δεξι6s τns XΔ κoi τo0 'lταλ. Koιv. Kιvtματoq.
'Eπρεliε κ6τι vd γiη' Koi 6μvε fι δκρηξιq fig Πιdτoα
Φoιrr6vo. \

'o oυvrovιoμξ ψταξ0 τιiv μυoτικ6v 0rηρεoιdlv καI fiq
dαrυvoμlαg, orfιv '1ταλiα, εΙvαι - δπιη δ}ιo - θMειrπiq. Γι'
α0τ6 καiαnivdρxt, παρ' δλεq τξ &ιGoωq διατυπιυΘεioεq dπ6
τ6v .εiq διατoγtv θλΦΘερo τι:,πo, καηγoρiεq κατd τδv
ιvεoφασιστ6)vr, f1 ioiυvoμiα oυv6λαβε... dριατερoΟq καi
dvαρ1ικo0q! 'Hδη δμιη, oi διoτυπαvιζ6μεvεt καηγoρiεg καΙ

t .dvrιφαααrμf1 θκorρατεια}, εΙχαv φ6ρι τ6 πoΘo0μvo
dπoτθλεoμα: τ6 vαι.dγιo τδv oυvεwoltoεωv μεταξ0 ΧΔ ηs
δεξι6q καi τoιj 'ιταλ. Koιv. Kιvf1ματη. 'Aργ6τερα, oi μυoτικθq
)rηρεo(εξ oυv6λαβαv τo0q dvαγκαioυξ αγg6φa'lαrεqr, μεr
rξrJ τιilv 6πoiωv δvo.ψωor6 πρdκroβ τoυq Φoα dτΙq

vεoφooιoτκEq δργαvιboειq! 'Η 
"πρΦoκdτotα" fiταv σαφηs.'.

T6 Ιδιo oεvdριo - dφoσ π6τυ1ε τιiv πριbη φoρd! -
θπαvελt'ιφΘη τ6 1972,.δταv, oτig θκλoγ6q, τ6 'lτoλ. Koιv.
Kiημα αξηoε πoλ0 τiq ψηφρξ κol τΙg δδρεg τoυ, μ6
dπoτ6λεoιlα vd γlη π6λoq δλξεωg γιd τo0qκ6Θε εiδρυq
δυooρo1ηβvoυc τf,q δεξιlξ καi φυoικd.Tηs x.Δ., t δπoiα

---->
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EΞΩTEPlκA
->

πρoωΘoι]σε π6vτq,τ6v "iαroρικ6 oυμβιβαoμ6" μ6 τ6 KKl. Kαi
δγιvε t δκρηξιq α16 "τραivo 

'lτdλικoυq",_μθ δεκdδεζ Θ0ματα.
Γρiγoρα oi μυαrικθg 0πηρεoiεq βρηκαv τotg πρoκαΘoριoμθ-
voυq πρdκτoρεq - ΘUματd τoυg, μθoα σrig "γ6ρφooιατ'ικθqn
Oργαvιiloειq' Koi γρiγoρα τd dπoτελθoμoτα τfrg θvoρ1ηoτρω-
μθvηg θκαrρατεiαg κατ6 τo0 'lταλ. Koιv' Kιvf1ματοg μεταφβ-
σηκαv μ6 dπΦλεια τδv ψf1φωv πo0 εi1ε κερδioει τ6 1972
πρ69 μεγdλη dvακo0φιoι τiq X.Δ.! Περiεργη "oUμπτωoιξ"...

Tθλoq, τ6v Φεβρoυdριo 1980, oτ6 oυvθδριo ηs XΔ. i
δεξιd rπθρυγα κθρδιoε ττtv θηoiα θoωτερικf1 μdp κoi τiq
περιoΦτερεg Θ6oειq-κλειδιd τo0 κ6μματo9, μ6 παΦMηλη
dπ6φooι dπoρρiψεωq κdΘε iδθoq oυvεv"qof1oεωg μθ τ6 KKl.
'Aλλd δ 'Awρε6rrι κoi δ Koooiγκα cξoκoλoυΘoOoαv vd
πρoωΘoOv τ6 o1θδιo, μθ dπoτθλεoμα vθεq θvrdoειq καi
δοoπαoτικθq τdoειg αr6v κ6oμo.

Kαi τ6τε, "ε0λoγημ6η οOμrπωoιq", ft β6μβα ηg Mπoλιi_
vια, μ6 δεκdδεg Θ0ματα καi πρoκαΘoριoμdvoυg "θv6xoυq";
τo0g δεξιo0g καi τo0q "vεoφooiαrεq". 

'H oιjλληΨιg πoλλιiv,
1ωρiq κovθvo στoιxετo, κoΘιbq κoi δ0o γvωαrιilv dμφιλεγoμθ-
γ1ργ α1pσσlστ6v-πρoκτ6ρωγ" (τoσ 'Aφφατιγκdτo καi θv6g
vεαρocl) 6δει1vov n6λι τ6 εiδog ηs dπoπεiραqt

KdΘε φoρd λoπ6v πo0 η XΔ Θd δp πρoβληματo μδ τα
δεξια τηq, πρθπει vd dvoμ6vεται μι6 τραγωδiα! Eivαι κι α0τ6q
δναq τρ6πoq διακυβερvt'1oεωg κoιvoβoυλευτικo0 τ0πoυ.

'Aλλωqτe α(lτd δ6v oαq Θυμiζoυv και κdτι κovτιν6 καi
πρ6oφατα γεγov6τα;

Σf1v Γερμαvio τιilρα. 'H Uπoψηφι6ηq τo0 Στρdoυq γιd
τηv καγκελλαρiα frταv τ6 πoτflρι πoU ξε1εiληoε, δ1ι μ6vo γιd
το0q oooιαλδημoκρdτεq πoυ κυβερvoΘv, αλλd καΙ γfr τoiq
<oυμμ61φυqo τfiq Γερμανiαq/ EΤvαι παλιd dρμ\, 6τι κ6Θε
t'Θvικιττικη κiηoιg oτf1v Γερμανiα, πρ6πει vd πατdooeται oτfιv
γ6wηai τηζ!

'H δκρηξιg α16 M6vα1o διαλ61Θηκε καλα' α) M6vα1o,
πρωτε0oυoα το0 Στρdoυq, β) Γιoρτ6q τo0 'oκτωβρioυ, κατ'

θξoxtv λαiκt'1 γιoρτη 1ορ6q καi ευΘυμiαg, γ) Τθooεριg μθρεq
πρiv dπ0 τiq θκλoγθg! Kαi f1 θvoρ1f1αrρωoιq φαvηκε dμθoωg'
"oλα τd θβδoμoδιαiα περιoδικα (πo0 θκδiδoνiαr Παρooκευη
κoi Σdββατo oυηΘωζ) "πρ6λoβαv" (δπωg τ6 "Σrτiγκελ", τ6

"Mπiλyτ'", τ6 oΣτθρv") v6 θκδoΘoOv μθ δξΦφυλλo γεμ6τα
oβdαrικεg καi παvικ6βλητα ιiρΘρο περ[ "dvαβιιboεωg τo0
vαζιoμoσ"! Π6τε τd δτoiμooαv;

T0 γεγov6g εivαι δτι δ Στβoυq 61ooε τig θκλoγθql Κoi
παρεπιπτ6vτωq, δγιvε καi η dπαραiηη δκαrρατε[α oυλλη-
ψεων καi κφτικηg τρoμoκρoτiαq κoτd παvrδg δεξιo0 δΘvικr
oτo0... oi διατυμπovιoΘεΙoεq oυMηψειg δ6v κoτ6ρΘωoov vd
oτoΘoEv βθβαιo. Δθv βρεΦκε τiπoτε τ6 o0oιαατικ6 καi
dvαγκdoΘηκov vo απελευΘεριbooυv τo0g oυMηφΘ6vταg!
'Aλλd o oκoπoq εΙ1ε θπιτευ1Θfl!

T6λoq' αrηv Γολλiα. 'o Zroκdρ (για τo0q φiλoυg καi δδιi!)
δXει πρoβλτ1ματα μθ τiq πρooεxεTg πρoεδρικθg θκλoγ69!
-Ε1ει v' dvrιμετωπioη δυoαρθoκειεg (πληΘωριoμ69, oκαvδo-
λα, δfuμ6vτια τo0 Mπoκdooα, φoρoλoγικα τiq oυζ0γoυ τoυ
κ'o.κ.). . Exει ακ6μη γιo πιΘov6 dvτiπqλo δvqv δξυπvo κεvτρo-
oooιαλιαη, τ6v Poκoρ, τ6v δπoio φoβiται πoλU περιooδτερo
dπ6 τ6v μ6vιμo 1αμ6vo Mιrrερ6v! T6λo9, η φιλοαραβικη
πoλ1τιη' τoυ (λ6γω πετρελoiωv) 61ει δξoργioει τig 750
1ιλιdδεq 'Eβρoioυg τηg Γαλλiαg' Τi Φρoι6τερo απ6 μια
θπiημη καi ηxηρη (κυριoλεκτικd!) αvαβiωoι τfrq uβαoικfrq
θwιΘθoεωq τoσ 2ιoκ6ρ πρ69 κdΘε ovτιor1μιτικη 6κδηλωoι,; Τi
καλ0τερο dπ6 μιd δiωξι ηs 6κραq δεξιiζ, γιd vα θμφαvιoΘfr δ
Zιoκdρ Φq'.. κεvτμilog καi φιλoμειovoτικ6g. Kαi ouvαμα,
τiΘεται 0π6 καηγoρio καi o0τιl η θvo1λητικη "Nθα Δεξιd" πoU

1αλdει τ6 xoρ6, πo0 αΜoιξ Θd κρατo0oε καλd!
"oλα αUτd εΙvαι πoλ0 oio1ρd. 'AMd γι' o0τ6 dκριβδξ

πραγματκd!
Kαi ιiq τ6 γνωρ(ζoυv δλoι: Tinoτα δθv oταματα ηv

κoιvoβoυλευτιη ovαιo1υvrio' Πρoκειμθνoυ vα αrαΘoΘv, τi
πειΦζoυv τd Θ0μoτα; a

Kαi α0τ6 Θ6 To0s τ6 θπιτρ6ψouv;
M6 πρδo1ημα τig δηθεv βoμβισrικθq απ6πειρεq

δvαιrr(ov τoυg oi 'Eβραioι τo0 Bελγ[oυ και Tηq ΓαλλΙαq
qXημαTισαv δικoυq τoUξ avεΠιΦμoυq αστρατo0ξ,r,

μ6σα σrιξ χδρεζ πoΦ τoι:,ξ φΛoξεvo0v! E[vαι κι α0τ6q
δvαq λ6γoq v6 πιαrθψη καvεlq ηv tiπorrη πρo6λεUσι
τ6:v "απoπειρ6v> α0τδv. Γιατi εΙvαι παoiψωαrov δτι δ
Σιωvιoμ6g Θθλει vα καταoτl1oη τflv Διαoπoρd τoυ,
παvτoCl "Kρdτoξ δv Kρατειr.

Mετd ηv π.1. dvαψιilρισι τog δικαιιbματoq τiq; ,-αδιoικηoεωq" τ6:v 6δδ 'Eβραiωv vd... oηκιbvoυv φ6-
ρoUξ Χωριστo0q απ6 τo0g φ6ρoυq τoCt 'Eλληvικoο
Kρdτoυg, dπ6 τd μ6λη ττ]q κoιvδητoξ - πρiγμα πo0
δχει γ(vει καioηv ΓαMiα και αλλoU - Θθλoυv τιi:ρα v6
iδρ0ooυv καi.'. δικη τou.q αστUvoμiα, θκεT τoυλd1ιoτov!

Kαi vα[ μ6v oi κυβερηoειq εΙπαv δτι αυτ6 εivαι

uαπαΦδεκro, (για φαvrαooυ!) αMd oi διoικoOvτεg
Τo0ξ αφιλoξεvoυμθvoυq" Tιq αYvoησαv. "Ηδη τd πρ6τα
σUμΙτΓ6ματα θπιΘ6oεωv δργαvωμθvωv v6ωv, μ6 βιτρι6-
λια(l) καiτραυμαTισμo0q θvαvτiov πoλιτ6v δγιvαv, oτlt1v

Γαλλiα κυρiωq, αMα καi oτδ Bθλγιo!
"Av α0τ6 dφΘη vα nεραη, 0πδ ηv 6πιρρoη τo0

σιωvιστικoο καi τoE κατευΘυvoμ6voυ τ0πoυ, εΙvαι βθ-
βαιo δτι δ,τι δxει απoμεivει dπ6 ηv δvvoια τoCl κρdτoυq,
δoov αφoΦ αrd κυριαρxικd τoυ δικαιιi:ματα Θd δxη
καταρρακωΘη. Kαi δ Σιωvιoμδq Θα δm iδρΦoει πλ6ov τiq
δικδq τoυ Σιιbv, μθoα oθ κ6θε κρdτog, καΘε nδλι, καΘε
κoιvωviα!

"Yαrερα δθv Θα μθη παρα vo θπιoημoπoιηΘη τl
γεγov6q. Nd πoραδoΘfl καiη κυβθρησιq σro0q *πατ6-

ρεq τηs Σιtbv,...



EΞοTEPll(A

oOγκΦvτα, Σεπτ6μβριoq 1980

Λ6τε v6 περvoσoαv xειρ6τερα δπi -!tπι 'Aμiv NTANTA;



EΞΩτEPlκA

"oπωq εi1oμε πρoβλ6ψει dπ6 τ6v 'oκτιilβριo 1978, δ
τoυρκικξ αrρατδg θπεv6βη, για τρiη φoρd (1961, 1970,
1980) αriv Touρκικt'1 πoλιτιn\! EΤvαι dλιiΘεια δτι δλo τδv
ΦΘo0oαv - κoi δλoι! - γιoτi η διdλυoιg τoΘ κρdτoυg καi τωv

xαρακτηρισTικΦv τoυ flταv θμφoηg. 'AMd τd πβγματα εTvαι
πλ6ov διαφoρετικ6 dπ6 τig oλλεq φoρ6ζ. Σt'tμερα, η Toυρκiα,
xdlρα μωαμεΘovικt! βαoικd, παρ' δλη π\v "κεμαλικη κληρovo-
μiα", δ1ει Oπoαri τig iδιεq μετoυoιιiloeιg πoθ εΙ1ε Οπoαrη f1

Περoiα τo0 Σdxη. 'H πρooπdΘειo θκουγxρovιoμo0 διο ηg
βiog, εξε odv dπoτ6λεoμα τt'1v θρα0oι τιiv ψυ1ικ6v ouvεκτι-
κδv κρlκωv τδv μαζδv καi τflv απoκoπf1 τoυq oπ6 τiq ρiζεg κoi
dπ6 τ6 περιβδΜov τoυq, 1ωρiq δμωg vd θvoωματωΘoθv oθ
κdπoιo v6o πλαioιo.

'H dναΘiωoιq τoa Θρηaκευτικol φανατιaμoa dφ' 6v6g'
τo0 πoλιτικoa dφ' tτ6ρoυ' 6δηγoaν μoιρατα ην yιbρα oε
tκρηκτιη 6ιdλυoι καi ad γ6vvηaι v6ωv πραγμαnκoτητων' τiq
6πoiεq o0τε 6 oτρατ6q 66v ffi μπoρ6oη vd πρoλ6θη.

EΙvαι α0ταπ6δεικτo δτι lvα dπ6 τd δξηs Θd oυμβη: o) 'o
aτρατ6q Θd avαYκαaΘη vd κυΘερvt'1oη ηv xιbρα 6π' d6ριoτoν'
δφ' δoov τd πoλιτκd πρoβληματo τfl Toυρκiαq δ6v εΙvoι oπ'
oΟτd πo0 λ0ovτqι μ6 "vδα Συvτ6γμιατα" καi β v6oυg
θκλoγικo0q v6μoυq! 'Η dπoκατααrooιq τflq ταξεωq Θο εΙνoι
δπωoδηπoτε θλλειrηq καi πρ@λημoτικη, γιατi oi απελπιoμθ-
vεζ μ6ζεq τ6v oυvoικιδv δθv δ1oυv τiπoτα κoi vd xdooυv. " Ag

μη ληoμovηται δτι καi πρiv dπ6 ηv 6πθuβαor, πdλι δ
oτρατιωτικ6q νδμog τo0g κυvηγoσoε. Kαi α0τ6 δ6v τo0g
oτoμοτηoε. "Av 0πdρ1ει τιitρα μιd &vdπαυλα, εΙvαι μδvo οθ
dvομovη κdπoιωv αvακoταταξεων. Kαi dv 6 oτρατ6q dπoφαai-
oη vd κυ9ερvriaη ην xιilρα, μπορεi vα εΙvoι καvε(g βθβαιoζ δτι
Θd 6'λθη κdπoια oτιγμη τa δeυτερo κ0μα θ,παvαordoεωq, dπ6
dΜoυg, v6oυq oξιωματικo0g, πoU Θd αvoΙξoυv τ6v δρlμo ο6
θvα dπ6 τd δ0o dκρα: τoOq μouooυλμdvoυq 1oμεivιαrdq, η
τoOq μαρξιoταg. Kαi oτig δ0o περιπτδoειg' ηToυρκiαΘtxαΘη
γιd την Δ0aι! 9) ' o oτρατ6q Θd παραδΦaη dργd fi γρftγoρα ην
tξoυοΙα πdλ,ι oτ6 κ6μματα. Τδτε τiπoτo δθv Θd ξη λυΘη καi η
δκρηξιg ηs λαΙηq dvoρ1iog καi δργηq θo εIvαι Θ6μα χρ6voυ
μ6vo. Πdλι τ6τε, { Toυρκ[α Θd xαΘη γιd την ΔIau',

E[voι λoιπ6v φovερ6, δτι oθ κdθε περirπωoι, αi υπoδoμ6q
τflg Τoυρκiαg δφθαoov αrο τελευταΙo oτdδιo αvτο1Rq τouq.
Kαi f1 6ιαΙα dΜαγη τoυg Φ γivη δπωoδηπoτe o6 Νγa καιρo.

Kαi, dg μη κρυβ6μoαrε π|oω απ6 τ6 δακτυλδ μαg. Γιd τt'1v
'EλΜδo, η δoρυφoρoπo(ηoιq τηq Τoυρκ(αg απo τηv EΣΣΔ Θd

frτοv l'1 μ6η περirπωoιq vo f1oυ1αη dπ6 τδv τoυρκικ6
θπεκroτιoμδ, θφ' δoοv η θξωτερικη πoλιτικη τηg Θα γιvδταv
oτ6 KρεμλTvo πλθov!

'Aκ6μη Θd θτiΘετo δτoι τερμα oτο μδvιμιμα διλημματo τfrg
Δ0oεωξ καi αrηv διελκυoτiνδo 'Eλλog-Toυρκio, 0πθρ ηq'ΕλΜδoq... 
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AπoψElΣ

Eiοαγωγη
oτηv Koιvωvικη ΨUχoλoγiα

Συ1νd μo0 υπoβαλλoυv τ6 θριbημα:
' - ε'ι*-, mq Δεξιαq η ηs 'AριoτεΦζ;

Σ' o0τθg τiq θρωηoειq απαvτιl dμ6oωξ"'.

- τi aφiροξ θvvoεiτε oov δεξια καi odν dριoτερd;

oι απovηoειg πo0 λαμβdvω θπιβεβoιιbvoυv την γvιbμη

,o.iοr,-μJro o'6 μυαλo τoυ μεγoλυτθρoυ μθρoψq τ6rv Θvητιiv

ΞiΙojra-* δεξι6s καiηq αριαrεραq δχoυv μεταoxημoτιοΘεi

;;_;;; παραooξo oιwεφo πρoληψεωv- καi. αυτoπατιilν'

nρoo-,*a εveυμoομαι δτι δτov 0πεoτt'lριζα πιbq μδvov μθ

.,iu:δη μ,ouργio μιoq καινo0ργιαq dριoτoκμτiαq. Θα ευ ρioκαμε

,η, orrηριo'μ6 ovτιμετΦπιoov oov δvα μιoητδ ovτιδραoτικδ

;;i;; τδoμερo Σooιαλιoη δι6τι θξδφρηζα κdπoια dμφιβoλlα

αuoδoρ,*ο 
'με ,η, voμιμδητα τiq καΘαΦ καπιταλιoτικflg

iδιoκτηoiαq.""i;+a 
';i, 

6πoψΙ μoq σιJδ μεγ6λεq rηγ69 λdθρυs 
-1γ":.:

"*jo* 
J' o0τ6v τ6v x6ρo γιd v6 oυφ1Oooυv και vo

διαorρ6ψoυv τd πvευμoτα'-* 'ιi πρ6η 'oυvioταται α16 vα Θεωρi δριoμ6vα κoιvωvικα

πρoρiημliο πoυ δXoυν ivo oΘαvατo περιεxoμεvo δXι πλθov

δπωζΘαoυvθφερe,oεoy.6or,μθτo0gπρωταρ1ικoυqρδλoψg
iηi'a"δρ"nιrηi'φυoεωq' 6Μα απoκλειoτικd απ6'l:.a:yj
ε*iι*, τoο τερατιbooυg - κoi o1ετικo πρoαρατoυ _ κακoU τo

Ι"-oi" οημ,"rργετται οπδ ηv dπ6λυτη κυριαρ1io τo0 xρημα-

;;;.: YJρi;;'o' oυηv δvα αoτεiρευτo lρυxεio dμφιβo}ιδv'
:λio πr-'i,ια πλευρα, πdρα πoΜoi dvδρε-q ηq δεξιαs

no*-ιφη*ra' κα( δπιηδειoι τo0 KαπιταλιoμoΘ φαvτdζovται

'Jjs'Ι;;i"οs 
iωv νo'dvooρκι;lvoυv τiq dξiεg.τnq"'1ξ11ζ:1

'iδ'o*e"ρohτos' 
dπδ τiv αλλη παφ πoλλo.i dvδρεξ ηg

iJi.rrμs καλυrπιbμεvoι κdτω dπ6 τδ πθπλo τoσ iδαvικoO τflq

δικoιooUvηq καi ηζ πρo6δoυ εivoι Uπερβoλικα ευτυ1εig vo

;;;;;'η;" τiζ αιιiνιεζ iδ6εq τig θξoυoiαq. -:ιΨ^:::,T:

iλi o"i μθooυ τiξ ψευδoαoτικflG τdξεωt καi τfrζ τυραWιαξ

τιiv xρημoτωv''*-εiow"l,<6μεΘα 
τf1v dvoγκoιδητα μιδg 0γειo0g κυριαρ-

xιoi-λ-"*'ωv οvεξαρτttτoιr απδ τα αvαμαΦματα καi τiq

iδιoτρoπiεq ηg μoζηs;'-_-'λμεoωs 
Θα μ6s κατoτdξoυv αrfv καπγoPια τδv θxΘΦv

,og 
'lΞoo, 

h υποeεoιs μoi eο oυvδεΘi.μ6 δκεivεq τδv

oiκovoμικ6lv δυv6ψωv η τωv oκvηροv 6κφυλλιoμ6vωv αoτιbv'
-"-"d;; 

πoμγvωρ1ζεται δvα πμγμα' ' H δλiτ 
γ': ]i:.9:::

oμαoiμε εxεi ελοx,-,q oΧ6oειq μ6 την ψεuτoαρισToκρατια

,δ, Jδr*δοωv καi 
'-ov 

Jκμε'αιλευτιbv ηq oτιγμηq'' καi

oxεδ6v δλoκληρη πρθπει dκ6μη vα δημιoυργηΘη_ KατηγoρoΘ-

;:;;;i;r;fi ιbεbloγια τηg Δεξιδg f1 δπoiα δ6v θXειδΜεζ

δij;;,c απ6 τδ vα διαoιiloη, μθ τδ πρ6oχημα δτι dvτιτiΘεται

ΞηJ οr.ρxι", δριoμθvα πλεovεκηματα 8λικα καi oiκovoμικα

κατ6 dπoκλειαrικδητo. 'Aλλd δoκιμdζoυμε μιd πορoμoiα

α""-ρ"φη γι6 δκεivη ηv iδεoλoγiα τηq. αριoτεβq η δπo1α

anoo*onrτ δ n o * λ ε ι oτ ι κ 6 oτδvd διακηρ0τη τdiδιo

πΜovεκτηματα γιd oιoυq τo0e dvΦιbπoυ.q' Kαi oτ(q δ0o

nrρr'ωrr,q τ6 6π6λυτo ρεκ6ρ τflg 0λη.q κα1 τoΘ Χρtματoq -
;;aι. ρiiα dδικιιiv, dιαφΘoρωv κo[ oυμπλoκ6rv - δ6v

κλoviζεται oτδ παραμικρ6'
oi φιλoδoξiεg μαq εΙvαι περιoo6τερo βoΘειθq' 

'Eμεiq

en,erμJJμ, μ,i "ru'ρ,iη 
ανav6ωoι τfrq κoιvωvioq πo0 v6 εIvαι

;; Θ;;, 
"a 

θiαoφαλioη oτoOq dvΘρtilπoυζ δλωv τιilv βoΘμiδωv

iηq_ *o,urr,*hg κλiμακoq μιd πλατει6. dvεξαρτηolα μπρoo16

;; i;ημ;. # αΜo λ6γιo'Θ6λoυμε _νd.dvτικατααrflooυμε 
τ6

-r,'fr-i:πa πρooπαΘελq θv6g dνΘpιbπoυ καi, τflq Θ6oεωq

iδ, 
"η" 

iερoρ1iα, τoπoΘεiovrαq τiq ζωτικ6ξ καi πvευματικ6q

aiti J'tl" Θ'6oι τδν oiκovoμικιiv dξιιllv' EμεΘα τ6oo Νγo

αoτoi, μ6 ηv δυoφημιoτικη oημooiα τo0 δρoυ ιiioτε δ6v εIvαι

Ξu"oiju ra'*αηγoρηΘoΕlμε δτι Θθλoυμε vd doτικoπoιfιooυμε

;;; i"r. .Aπεvαvrιαg Θθλoυμε vd ξεoαrικoπoιiooυμε τδv iδιo

τδv dαrδ._-"Λ' 
δ Σooιαλιoμoξ oυviαrαται oτflv ανα1αiτηoι τ6lv 0περ-

ρoιοv- ,oJ_διlειευoiρoυ καπιταλιομo0 -πρδq 
δφελoq ηg

κoιv6ητoq και TG)v φυbικ'ilv iεμρ1ι6v' εΙμεΘα oooιαλιorθq'

'Aλλdδvoυviorαταιoτ{vκατααrραρf1τo0ΦιλελευΘθρoυ

^oniroιioμoο 
πρ6ζ δφελoq τo0 κρoτικo0 καπιταλιoμo0 περιo_

"oirρ" 
iοr"υ'oτiq βαΘ;ιθζ dναγκεq τo0 dvΘριilπoυ' δθv

Ξ'ι-μrti,, niΞou ooοιολιgrθq. 'Edv πρ6κε.ιται vα dπoρρoφηΘη τ6

"λG"J.- θπιτρ6πoviαq αrδv καθ6vα vd διεξoγdγη δvαv

δIγ"""J ραo oθ μο δργαvωμθvη κ-oιv1υvio καi v6 dvαπτυξη

.ηunρoo"n"δητoτoυ'oιαμ6ooυτηqδργooiαgτou,εiμεΘα
ojμδ"uo,. "Av δμωq πρδκειται v6 dvτικαταoτt'1ooυμε,τf1v7

;;;il" τδv πρoλεταρiωv μδ τtv vεκρη doφdλεια dρα_

i;;;i,;;", 0παΜηλωv, δixωq δvΘριbπιvo περιβdλov καi δixωq

?"uταuoυs δεoμo0q μ6 τηv dπooτoλη,τωv' περιoo6τερo

;;;δ;iζ_ 
"κoι 

πεpιooοiερo δvευΘονoys ':n9 
τo0ξ θγωΙαr6q

dατo0g, δλα δοα w'ριζ'μ' δια τ6v αvΘρωπo' δλα δoα

Ξγ"""δμ, αrδv civΘρωπo δd'inouoo'o'o0oov θvαvτlov αUτηζ

τiq μoρφis "πρo6δoυ"''''δ*oriioλιoμ6q εivαι odv δvα τραπ6ζι δπoυ voΘευμ6vεq

I
I



AΠoψElΣ
+

τρoφθq σερβιρoιrrαι Φ δvov περιoριoμθvo dριΘμ6 oτ6μωv.
'Ατυ1ξ noλλoi θπαvααr6τεg δθv δ1oυv αλλη φιλoδoξiα αnδ
τ6 vd πoλλαπλooιdooυv oτ6 6πειρo τ6v dριΘμ6 τrilv πρooκε-
κληβvωv δκεivηg τfrq δoρταoτικfrg κoκoηΘεloq.

"ooo γιd μδq Θ6λoυμε vα dvoτρ6ψoυμε τ6 τρoπθζι γιd vα
πρooφθρoυμ αroOq dvθριbπoυg μι6 πι6 αvΘριbnιvη τρoφη.

T6 δε0τερo λdΘog oυviαrαται αr6v καΘoριoμδ μι6q oπoΛU-
τoυ dvrιΘθoειη &vdμεoα αηv δεξιd καi ηv dριoτερd' δταv
oUτθq oi δ0o iδ6εq dvoλ6γωq τo0 μθτρoυ πo0 dvτoπoκρivov-
τoι oθ 6vα πραγματικ6 oτδ1o δπειo6ρXovται η μiα μθoo αrt'1ι
dΜη καi dλληλoouμπληρωvouv τηv θv6ητo τRs ζωηs

T6 vd κoMo0με πdvω oθ κdΘε διoιoητη π,1v τελεoiδικη
δrrικ6τα τo0 δεξιo0 τ\ dριoτερoO εIvαι μiα παΦξεvη κoτd1ρη-
oι. Στf1v πραγματικδητα καvθvαq o0Θεvτικ6g δδηγ6q ηq
dvΘρωπ6ητoq dvfiκει μθ τρ6πo oπlλυτo καi κoηγoρηματικδ
αΦv δεξιd i αriv dριαrερd. 'Avηκει αrηv δεξια η oηv
dριαrεΦ dvoλ6γωg τ6v καιριiv, τιilv τ6nωv, τωv περιoτdoεωv
καi τιiv διoφoφτικδv πρoγματικoτητωv oi δπoiεg τ6v dπαo1o-
λo0v.

'o Bossuet odv πoρdδειγμo ευρioκεται δεξιo 6τov διoκη_
ρ0oει τt'Ilv Θεiαv δξouoiαv τo0 Booιλθωq; 'Aλλo μηnωg
ευρioκετoι dριαrερd 6ταv κoταψθλει τδv δoλoφ6vo dγωΙoμδ
τιilv πλoυoiωv; Efuoι oπαρoiητο vα ovηκηq oηv oριoτερo για
vα παρηq τ6 μερoq τo0 πρoγματικo0 λαo0 πo0 υπoφερει καi
dγωviζεται; "H μηπωg δτov αvιιor6κεoαι oτo λυoαoμενo για
vα κατoαrρθψη καi vo κυριoρ1ηoη κoΘαρμα oημoivει δτι
αvr\κειg oτηv δεξrα;

Σθ τελευταio ovαλυοι oi iδθεg ηξ oριαrερδζ κoi ηζ
δεξιδζ θΧoυv oxετιη καi μ6vov oημooiι:. A0τ6 πo0 εΙvαι
πρωτoρ1ικδ εivoι η πφγματoπoiηoιq μιαg ζωτικηg oυvΘθoεωg
τδv διoφ6ρωv αroι1εiωv (θλευΘερiα καi δξoυoiα, io6ητα καi
iερορ1io κλπ.) πo0 oi δ0o ovτiπαλεg iδεoλoγiεg διoΘ6τoυv.

Diagnostics. Essai de physiologie soοiale.
"Eκδooιζ Gθnin, Παρioι

' ' Mετ6φραoιq:
Θ. Mαvι6τηq

AilΔPEA ΔEilΔPlN0γ

EΘNoKPATlA

TI EINA!
TI ΠIΣTEYEI

ENΔIAΦEPoΝTA BlBΛlA:
ο To EΓKΛHMΑ τHΣ
EΠlΣTHMHΣ

(l. Πoooδ)
'o μσΘog τoσ κoμμoυvtoμoσ,
lι xρεωκoπiα τoιj Φ|λ€λ€υΘ€-

ριoμoσ κα[ τoι] Σooloλrαμoδ.
Σlωvloμ6g
Σ€λ. 28o, Δρx. 3oo, $ 9

ο MAXOMΕNH ΕΛΛAΣ
(Στρoτηγoσ l.K. Mov€τo)

'H 6ρ6oιq' τfrg 'Eλληvlκfig

dvτ'loτdoeωq ατιiv M€oη 'A-
vατoλl] κoi oτ{v 'Eλλιiδo.

Δeκeμβρlαvd. Γρoμμ€vo απ6
&vα πρωτoγωvroτrt
T6μo1 2. Σeλ. 750, Δρx. 600,
s 17

ο ΠPOBΛHMAτlΣMol
(Γ. Γeωργoλδ)

Φ iλoooΦlκo i-πoλlτl κo Ι-iδεo -

λoγlκo[- κoIvωvloλoγlκo i πρo-

βληματιoμoi τfrg oιjγxρovηg

ζωis
Σ€λ. 450, Δρx. 350. $ 1 0

ο TAΞlΔEYoNTAΣ ΣτA
ΕΛΛHNoΦΩΝA XΩPlA
τHΣ KAτΩ lτAΛlAΣ

(Α. Meργιοvoσ)
'H ioτoρΙo, i τoπoγρoΦiα, ll

YλΦooo, ll λαoYραΦio καΙ τd
oιiγ11ρovα πρoβλτjματα τflg

Kdτω 'lταλiαg.

Σeλ. 232' Δρx. 25o, $ 7

ο lΣToPlKH ANAMετPHΣιΣ
(A. 'EλtκrΦτη}

4η A0γoιjoτoυ _ KKE, τd

κ6μμo τΦv 60 xρ6vωv dtμα-
τog κoi πρoδooiog.
Σελ. 550, Δρx. 35o. 9 10

ο o| ΣΑPKoΦAΓol τoY
ΕΛΛHNlΣMoY

(K. Δlακoγldvvη)
oi κυρrΦτερol ixΘροi τo0
'Eλληvroμoσ. 'o ρ6λo9 τΦν
'Eβραiωv καi τιilν σlωνιστl-
κιitv oργαvΦoeωv.
Σ€λ. 560, Δρx. 40o, s 1 1

ο EΛΛΑΣ KAl EoK
(Δρog Kωoτoπoιiλoυ}

'H 'EΘvrκloτlκ( cinoψlg (oi_

κovoμrκιi, πoλlτlκ(, iΘvlκli,
μoρΦωτlκη καi κorvωvrκ{) γld
τr]v €vταξl τfr9 'Eλλdδogoτfiv
ΕoK.
Σeλ. 80, Δρx. 100, $ 3

ο o BΑΣ|ΛEYΣ
KΩNΣTΑNTΙΝoΣ

(E. NτρtΦ)
"oλη η ταρα1Φδη5 ζωri τoι]

BoorλEωg Kωvoτovτivoυ A'
Θρrjλo5 κoI ioτoρΙα
Σελ. 300, Δρx. 4o0, $ 1 1

ο EΘNOKPΑT|A: Tl ΕlΝAl _
τl nlΣTEYEl

(A. Δεvδρlvoσ)
T6 απdoταγμα τιilv iΘvlκloτι-
κιilv iδeΦv γld μ€ooυ τΦv
αiΦvωv.
Σελ. 62, Δρ1. 40. $ 1
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('H dvαπvoΙi Ev6g αiΦvog oδυvατiζeι βαΘμlοiα κo[ oβιivεl
oτliv αiΦvtα oιωπη ivδ dρ1iζel κανeig v' dκoιjη τ{v αvαπvoη
θvξ diλλoυg αiιilvog,, ξγρoΦ€ 6 Σατωμπρldv.

Σ' o0τ6v τ6v κ6oμo, dπoυ μιd δeκoετiα κdvel oτd
γeγov6τα καi oτ<i πvειjμoτo τt]v δoυλerd &vdg oiΦvo5, {
tξoυoΙα dvfrκe dπ6 τ6 1 958 ωg τ6 1 968 αroιj5 τe1voκρdτog,
απ6 τ6 1968 ωg τ6 1978 oτoι15 iδeαλtoτ<iE.

Kα1 μeτd τιi 1978;
l Koi μετd τ6 1978 oρxiζel δ καlρ65, δ1l τΦv &πovαoτατΦv,
dλλd τΦv αυvτηρητlκιilv, δηλoδi 6 καlρ6E !l69 "oψγ1ηrnr,*o'
ξπαvαoτdoeωζ,. Δ€v 0πdρ1er Θ€μα vd oκ€πτeται κovei5 dπωg
τ6 1 848, dλλd oυγ1ρ6vω9 6πω9 πρiv τ6 1 789 καi δπωg τd
210o' oi &πloτημovικ€E κoτακτrioεl5 καΙ f1 Eμιpdvroιg v€ωv
ρ€Uμdτωv oκ€ψeωg (μακρ6ζ μvημηζ", θrolμ<iζoυv θvα κdoμo,
6πou oi πl€oeιg τιilv noυτoπlιi:v, Θd μelωΘoσv κoi δπoυ oi

"μ€σotωvικoΙ, iδeoλ6γol Θ<i βρeΘoσv 1ωρΙg δoυλerd. Πρdγμα
τ6 6πoTov dλλωoτe &ξitVεT τι1v oημeρrvη vευρrκdτητd τoυg'
Συγ1ρdvω9, eΤvαl πlΘαv6v ciτt, μ€ τd 'iδro ρeσμα, { oρ1αiα
ξwoto τoσ €υρωπαΙoU dvΘρΦπoυ, tπi καlρ6 κρυμμ€vη oτd
0πooυveiδητο, Θιi ξαvαveβfr oτflv &πι<pdvelo. "Hδη dveβoi-
v€ι...

'Εdv d μαpξιoμ6g δ€v.eΤvol, o€ τeλlκιj dvdλυοr, τ?πoτ'
dλλo παρd η €κλαiκeυμ€vη δeυτ€ρα παρouoio μετoιpeρoμ€vη
o' ξvov ioτoρικ6 μeαorαvlαμ6, τ6τe oυμπληρΦver ξvα κιjκλo
διio 1ιλIdδωv χρ6vωv... A0τ69 6 Ιoτoρlκ6g κιlκλog τδv διjo
1lλιdδωv Xρdvωv ε1δe τ6v Θρioμβo τfrg v€ο9 vooτρoriiαg θπΙ

.τfrg dρ1oiαg.
'H v€o βλ€π<t τdv κ6oμo odv βαolκli dδικ1α. 'H dρ1o1o

δ€v πloτειjει oτ{v Uπoρξl τfrg oπoλιJτoυ δrκorooιjvηg. 'H v€ο
ΘCλel vd σταμoτηση τ6 ρεσμo τfrg 'loτoρiog. Δ€v δivel tiλλη
ξvvotα o' o0τ{v dπd τriv δlκιj τηg Θ€ληαl vd ζioη &vrατικ<i.
A0τ€g oi διio vooτρoπleg, μ€oo oτηv dvτ[Θeoi τoυg, eΙvαl i1

dvΘρωπ6τηg. 'Aλλd 6ταv l1 μiα κυριdρ1ηoe τ6oo απ6λυτα
oτ(v dλλη, Φoτe vιi QΘ<ioη oτ6 oημeio v<i oρvfrταl τ(v 0πoρξi
τηg, δ€v πoρ<iγεl τ6τe πλ€ov πoρα 0πoαvθρωπ6τητα. 'Εκei
eΙvαr { κατdoταolg, μ€ τ{v oυμπλιiρωoι τoσ κιjκλoυ.

Kαl τ6 EρΦτημα πoιj τiΘ€ταl απ6 τι]v κρiol τfr5 κυρroρ1oιj-
oηg iδeoλoγiog elvοl: Mtd oiκoυμevικ{ iδeoλoγiα eTvαt δυvo-
τdv vd υπdρξη; ETvαt αvΘρΦπlvη η oιiλληψrg μ169 oiκoυμevl-
κfrζ iδεoλovioζ;

Δ€v eΙvαl δυvατ6v v<i Θρlαμβeιioη ρiα iδeoλoγio, πoρd
μ6vov civ 11 dvΘρωπ6τηg oυρρrκvωΘεi o& μiα- vooτρoπiα, o€

μiα μovoδικ{ κoτοoκeυ(. 'Aλλd o0τd πρoΘπoΘ€τel τd v<i μ{v
0πdρ1oυv ξξ 0πoρxΠs cpυorκCg δrαQoρ€g μεταξιi τΦv αvΘριil_
πωv. "oτt δCv υπdρ1oυv διoQoρ<τικoiπoλlτιoμoi oτ69 λαoιig.
Δ€v μπoρei v<i Θρrαμβeιioη ρlo iδeoλoγΙo, παρd μ6vov civ ri

αvΘρωπ6τη9 πdψη vd απoτελεTτol απd μiα σUμΦωviσ πoλlτl-

('Avαγ€vvησIs τΠs ΔUσ€ωs>

oμιilv, μιd πλεrdδα vooτρoπlιilv, λαιilv. πρooωπικoτ(τωv, γιd
vd μeτoυolωΘi 9τηv olωπt] μ16g μdζαξ...

Kοi iπιπλ€ov tρΦτημα: 'H tμπoρoκρατικ{ iδeoλoγiα τoσ
oooτlαμoσ", (δηλoδ'i τ6 lμπ6ρlo iooπεδωτιlg τΦv κlvιjτρωv
καΙ τoσ τρdπoυ ζωis) δev <ivol η <iλλη πλeυρ<i τoσ μετoλλεioυ
τfrg oυρρlκvΦσ€ωζ oυτηζ;

Στd oημeio α0τ6 τfrg oκ€ψeωg, ΦΘdvel κov€iζ στ6 oυμπ€_
ρooμα ciτl o odoτιoμ6ζ" καΙ d μαρξιoμd5 dπoρρiπτovταt καi oi
διjo, ω9 δlπλd αιrriΘeτor μ€ τ{v €vvorα τfrg dvΘρωπ6τητog κα[
τfrg tπιλeκτικflg κo1 τoσ "dρtoτoκρoτloμoσ,.'o 

"dριoτoκρατιoμdgo eΙvαl 11 Evvolα τιilv δloQoρΦv κα1
τΦv ρlζΦv, τ6 ρΙζωμo κdΘe dvΘρΦπoυ o€ μld δrκ{ τoυ
'ioτoρiα, τoσ κ<iΘe λoo0 o' ξvα δlκ6 τoυ πoλlτloμ6 κα[ τoσ
κdΘe πoλlτroμoσ o€ μld δlκr! τoU vooτρoπio. 'H Evvoιo
πoλλιilv εi δ ι κΦv δt ovo ητl κΦv καταoκeυ6v. ll1 ι d δ ι α cpo ρ o π o ι 69
diπoψlg τfrs ζωig τoσ αvΘριilπoυ, τoσ κ6oμoυ, τoσ πεπρωμ€-
voυ, 1αρoγμ€vη αvεξiτηλα oτig παραδ6oε19 καi ατΙg διαvoητι-
κ€g δoμ€g τΦv λαΦv πoιj οπoρρ6oυv dπ6 τιiv eOρωπαiκ(
αρ1αl6τητα'

'Aπ' α0τ6 τιi υψηλιi oημεio παρατηρlioεωg, τd 6πoiov
eΤvαl πρoγμoτlκd τ6 ιiψηλ6τeρo δυvατ6, γιoτΙ κuριoρ1ei
iπdvω o€ d|6κληρη τ{v 'lατoρiα τfrg Διioeωq, τ6 ξπαΘλo
Qαiveταl καΘoρd δτl eΙvol Evα:

'H dvdoταoιg τa0 πveaματog τfig 'Aρ11αiα9 Ε0ρoπηg, r]

oυ'veιδητoπoiηoιg μιd9 κληρovoμiαg, γιd vd tπαvαδημιoυργη-
θfr 0π6 v€eζ μoρΦiζ'

'Η dπoτυ1iα τoσ πoλrτικoσ o1eδioυ τoδ 'looπeδωτroμoσ,

τ6 1978, δvoιξe μId κρiol τflg oκ€ψeωg κoΙ τfrg "κouλτoιjρCtζ,
τflg, 'Aρroτeρδs. Mθ τ{v κρ[oι oυτι], δ€v γivεταl tiλλo5 λdγog
πλ€ov πoρd γιd nαvαδιdρΘρωoι,, nπλιiol iδ€ιi,v",'(κlvητoπoΙη-
oι cpαιδg o0oiαg"gq1 "δlαvoητtκi αvαζι!τηoι". Στ6 αρroτeρd
περloδικd *Noυβ€λ 'oμπoeρβoτ€9", 6 Ζ6ν Nταvι€λ γρdΦ€l:
"'H dρtoτeρd βρioκeται oτd oημεio δπoυ ;1dvel τr]v πve.υματl-
κιi θξoυoiα". Στfv γvωoτt] κρUπτoαρlστ€P]i "M6vτ", 6 Πl€ρ
Blovodv_Πovτ€ Eγρoψe: nMld N€α Δ<ξr<i γew6ταl ovciμeod
βcιζ,. Kαi 11 Γαλλlκfl 'Aκoδημiα Eδωoe πρδγματr τd μeγ<iλo
βραβεio τη5 oτd βιβλΙo τoσ 'Aλαiv vτ€ Mπevoυd o'Aπd τ<i

δεξrd". oi σUYγρσΦ€τξ 'Avτρ€ Xoρig καi 'Aλα[v vτ€ Σevτoυι]
EΘeoov τ6 &ρΦτημα: "Πo16ζ δξv εΙvol δeξr6g,, dvαλOovτog
τoιjg παραλληλioμoιig μeταξιi τιilv "ovαΘeujριioεωv, τoσ
πoλrτlκoσ ηγfτoυ fflg'Aρroτερ65Z6κ'Aττoλ1 καiτoσ'Aλoiv
vτ€ Mπevoυd...

M€oo o' oυτ{v τ(v μ€γdλη ovoκαταvoμι! τfrg τρdπoυλαg.
υπfrρ1ε μld απoυαio: τfr5 6μdδο5 τιilv nv€ωv <pιλoo6<pωv, τfrg
'Aρloτeρig τΦv dvαΘεωρητιilv τflg 'Aριoτερδ5, dλλoQ0λωv
ciλωv, oπωg 6 Mπeρvciρ 'AvρΙ-Λeβιi, o 'Avτρ€ Γκλoιjξμαw
κ.ti.), oi 6πoiol εΙ1ov κ<iμel τriv πατoγιilδη "αvοΘεωρητrκi"--+

11
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dlooδd τoυg τd 1977 |μC dμεoη _ καi κατeυΘυvoμ€νη _
dπ{1ηαll). 'Aπoυoio μ& oημοotα. oi "v€oι ιpλ6oo<pol" tβλe-
παv. o€ κdΘe μoρφ{ €ξouαiog "τ6 ριζικ6 καi τρoγlκ6 κοκ6 τfrg
'loτoρiαζ". KoΙ &πovooτατoσoov, o€ τ<λlκιt dv6λυol, &vαvτiov
κdΘe μoριpfls κolvωviαg. γroτi (tλeγαv) "δ€v 0πdρxel κoιvωvio

1ωρig κuρroρ1io κoi d π6Θo5 τfrg α0τovoμΙοg κdΘe dτ6μoυ,
eivαl dvτiΘeτoζ πρ6ζ κdΘε μoρι}ιt κoi κdΘe 6ρo Oργovωμ€vηg
κoιvωvικfr g oυμβlιiloeωζ"l ι |

(Δηλαδi κατoλoβαΙveι καve19 dveτα τ{v ακoπlμ6τητo τΦv
io1υρloμΦv oOτιilv, λoμβdvovταg 0π" δψιv τιi γvωoτd κivη-
τρo καi τoιjg oκoπoσg τfrg iδ€αg πoιj iξυπηρετoσv, λ6γω

"ιpιjoeω9"l}.
Td oυvΘ{ματα τoσ Mπερvdρ 'Avρi-Λεβιj: 

"Στρoγγoλι-
oμιig τfrg αiαloδoξ[oE", Θωρdκlolg μ€ dποrαroδoξiα". .μ€Θη μ€
απeλπroiο", (unfevlατlκd κοΙ dvdλoγα ,τfrg πηγfrg τoυgl)
μεταιpρ<iζoυv τ{v απoτu1Ια τΦv δυ6 1lλrdδωv 1ρdvωv κo[ τdv
μυoτικιoτικ6 μηδevloμ6 τηξ, μ€ τ{v πiκρo τoσ dπoγoητευμ€_
voυ tπovαoτιiτoυ, τoσ τρ6μoυ μπρooτd oτr]v dδdμοoτη io1ιj
τoι] "κolvωvικoσ δeoμoσ, καi τfrg ivδ6μυxηζ dvικov6τητ6q
τoυ vd δe1Θfr τ{v πραγματrκdτητα' 'o Λξβιj καi d Γκλoιiξμαw
(κoi oi 6μolo[ τoυg}, onoκαλι]πτovταv δldδoxor τflg γvωoτfrg
"Σxoλiζ τns ΦραvκΦoιiρτη6, (μηδεvloτικfrg δμdδog τoσ 18
αiιilvog}, Θ€τovταg ωs dρx{ δτl noi αX€oelg iξoυoΙοg εTvαr τ6
dπ6λυτo κακ6,6τι τ6 κακ6 eivοl πρooρloψ€vo vd dvοπαρdγe-
τoI κoΙ fl μdvη δυvoτdτηg τoσ dvΘρΦπoυ vd μ{v πρooΘ€τη
κακd ατ6 κoκ6, eΙvοl vιi tξoκoλoυΘιiαη vιi πtoτειiη o€ Evα
ioτoρlκ6 τeλικ6 oκoπ6, dκ6μη - καi iδiωg - dv δ€v πtoτειiη
oτ( 0παρξi τoυ, γloτΙ { πρooμov{ elvαl fi iδlα γ6vlμη κα1
δροoτ(ρlα, θξooιpαλΙζovτog μ€ τ{v oυve1fr dρvηol τ6v
dvΘρωπo απ6 τoιjζ κlvδιivoυg τfr5 κoταιpdo€ωζΣ|lι

oΙ dvΘρωπol κoi { αOατηρrj v6ηolg πoιi πρooπαθoσv vd
oiκoδoμriooυv μrd v€α κoιvωvικ{ ι}iloooQΙα, βρioκovταl
β€βαlo €ξω dπ' α0τ€g τig dλλoπρ6oαλλε6 dπ6ψεlg.

Πρdγματl, δ€v dρκei πλ€ov _ γld vd αρvηΘfl καvεΙg τ6v
μoρξlαμ6 - vd καταγγ€λλη QΛoλoγl.κd τd Γκoιjλαγκ καΙ vd
κατηγoρfl τΙ5 πovηρiε5 κοΙ τ{v diρvηol τfrg twoiog τis ζωfrs
τoιi M<iρξ. 'H dvτΙΘεoιg μeτ'αξιj τιiv nv€ωv Qlλoo6Qωv" κα[
τΦv μαρξloτΦv δ€v Θiγer τ{v βdαl τfrg δηλητηρlααμ€vηg
υπoδoμfrg πoιi ι}ιJτeψe 6 PoυoΦ μ€ τιiv λαvΘαoμ€vη iδ€α τoυ:
6τ1 6 dvΘρωπo5 γεvv6τol τ€λeιo5 καΙ δτl 11 κolvωviα κoi 6
noλlτloμdg τ6v δlαoτρ€Qouv...

Δ€ν dρκeT (dκdμη λlγΦτερo) vd io1υβiζovταl 6τt "dρvoσv-
ταl κdΘe ε1δog iδeoλoγlοg", 5nr' ciλλωoτe πρoτelvoυv κα[ oi
veo<ptλελeιjΘερol τflg "dμeρlκαvlκfrs o1oλflg oΙκovoμ1αg, κοi oi
dπαδoi τoυ5 oτliv E0ρΦπη. n'H πiατlζ 6τl μ€ δλo καi π16
τ€λero μ€oα θρeιjvηg. Θd κoτoρΘωΘfl { dveιlρeolg τflq 'Aλη-
Θeiαg α0τξg κοΘoυτfrg eΙvαr λαvΘαoμ€vη πρooπτtκη" γρdQet o
Mlo€λ Πovτoτdιpoκυ (.T6 μ€λλov δ€v e1vαι γρoμμCvo πoυΘε-
vd" _ Eκδ' 'Aλμπ€v Mlo€λ _ 1978}'..

T6 ζι]τημo εΤvαl v<i (κ6ψηΣ κανei1 Θeτικιi μ€ τ6v μoρξloμ6
(καi δ1ι μ6vov udρvητlκd"). αvτlπαραΘ€τovταg, o€ μld oκθψι
.καταδlκαoμ€vη dπd τd γεγov6τo, μl<i dλλη oκ€ψl, βαoroμ€vη
oτ{v πραγματtκ6τητo πoι] dπoκολιjπτoυv oi iπιoτfrμe5 τflg
ζωfrq.

A0τιl 
'] 

πρooπ<iΘeιo dρ1loe απd τoιig v€oυg δrαvoητdg, o€
πoλλd μ€ρη oυψ1ρ6vωg, oυλλoγlκd κα1 μeτoξιi α0τιi.lv, ατ6v
κ0κλo τΦv tρeυvητΦv τoσ G'R.E.C.E., γ0ρω oπ6 μeρlκ€5
κoΘαρ€5 oρ1€9:

12

α) Trtv o1eτικ6τητo τGlv /1Θιilv, τιiv &Θiμωv, τflg 
']Θικfig. 

τιiν
βdoεωv τoιj δrκα[oυ, τΦv αioθητικιilv καv6vωv, τΦv
σUμπξρlΦoριi,v πρ6q τd leρd.

β} Triv dvoγvΦριot τfrq δlαιpoρoπol{αεω5 τo0 K6oμoυ.
γ) Tι1v dρvηol τoσ 6λoκληρωτιoμoσ, τΦv μovιoμιilv, τΦv
' oυρρrκvΦoεων, τoι] iooπeδωτloμoσ, τoσ oiκoυμevιoμoσ.
δ) Tr1v πoλtτloτlκf o;1ετικ6τητα κo[ τ;tv δ|αΦoρoπoiησl τιilv

κληρovoμlΦv κα1 τd oυveπoγ6μevd τoυg, τflg' dvαγvωρl_
oεω9 τΦv eiδlκΦv dξlιilv τoσ πoλlτlαμoσ μα5, τoσ ivδια-
Q€ρovτog γιd τ6 dρ1oio πορελΘ6v μo5, καi τfrg Θeλ{oeωg
vd δημloυργηΘoσv v€ol κov6ve6, iκovoi vd λιiooυv τ{v
πορol3oα κρΙoι, μeτoυαlιilvovτdg τηv α€ μldiδρuoι N€αg
Πoλlτεiαg.

Στ{v ρiζo oOτΦv τΦv oκ€ψeωv, βρiακeταl μιd dvdλuolg τfrg
κρΙoeo5 πoλlτroμoσ oτig κorvωvieg τoσ ortμeρα. βαoloμ€vεg
dπoκλεloτικd oE oiκovoμlκ€g dξieg.

Σιiμιpωvα μ€ τι!v κρlτlκri αuτri: "'H EΣΣΔ καi oi H.Π.A.
eΙvol oi διio δψelg τoσ μeτoλλioυ τflg dνυπαρξiog: 'iδrα

τ€xγoκρατlκd &vδυvαμωμ€vη dπ6 τrjv iγeμQyΙα τfr5 oiκovoμι-
κflg €ξoυoiαg,1διog 0λιoμ6g oτ(v πρdξl καi oτrlv ΘeωρΙα,'iδιog
απΦτeρog oκoπ69 θv6g πoραδelooυ μαζrκflg κατοvαλΦoεωg,
'iδιo tiρvηolg τιiv dξtιilv iiλλωv dπ6 τΙg oiκovoμlκ€g, iδlα
oυρρiκvωoιg τfrg πρooωπrκ6τητog τoσ dvΘρΦπoυ oτ{v 6ρl-
ζovτiα δldoταor τoσ "ξργdτoυ-κoταvoλωτoσ,'

Td ρωooαμeρlκαvlκd iδεoλoγlκ6 κεv6 EπeξετdΘη καi oτ{v
E0ρΦπη. Mιλ6 καveig γιd τiπoτ' ciλλo dπ6 &ργοo[α καi
dγoραoτtκιt διjvoμl; KdΘe oυζ{τηolg i| λ6γog, iδιωτικ6g di

δημdorog, πρoιiπoΘ€τεl τ6 1ρfrμo odv iερ6τητα. Τ6 vd ξη
καvεΙg καi vd Qαiveταl 6τl τ6 θ1εl, κατ€ληξe v6 γivη τ6 κ{vητρo
καi 6 ακoπ69 κdΘe κotvωvtκΠg ζωfls.

'H παραδoorακ{ dπooτoλιt τoσ E0ρωπαiκoι3 Πvειiματog
0πf,ρξe vιi μoρ<poπolfr. vd δημloυργfr πρooωπικdτητeg. 'Aλ-
λd, oυγκevτρωμ€νo5 ατriv Eworα τoσ θπrπ€δoυ ζωfrs, 6
dvΘρωπog δ€v eivol πλ€ov πoρ<i 0πoκeIμevlκ65 Eγωlbμ6g καΙ
dvευΘυv6τηs, πoιJ πoροoιjρeτοl oτriv δleκδΙκlol, 1ωρΙg vd
πρooπαΘfr vd α0τoκυρloρxηΘη fl vd κυρloρ1fr τfrg καταoτd-
αeωg. ΝolΦΘovταg κατd βdΘog τιiv παραvoμΙα-dvτlvoμiα τfr5

Θ€oeΦ5 τoυ, Θeωρei oυγ1ρ6vω9 καi τr|v κolvωviα παρdvoμη
καi τ6 κρdτog Φζ nΘεiα πρ6votα). A0τd oυμβoδiζoυv μ€ τ{v
μoζlκoπoiηor κα[ τ6v iooπeδωτloμ6.

Σ' αυτ6v τ6v 1αμηλfrq 0πooτdΘμηg ι'1δovroμ6 τΦv κolvω-
vlΦv, πoιi βooiζovται μ6vov α€ θμπoρlκ€g dξiε6, dvτloτol1oι3v
Φυolκιi 6 Φ6βoE γιιi τ6 μiλλov καi μlιi.0περeυαloΘηoiα oτd
πoραμlκρ6τeρα &μπ6δlα. 'Aρvεiταl κovεig τig dρ1€g τfi5
Θeλι]oeωg, τfr6 πρooπoΘeiog, τfr5 0πeρβdoeωg τoσ ioυτoσ
τoυ. 'AρveTταt καvεig τιjv flρωiκ{ δldoταor τfrg ζωflg. Mιd
nΘαvoτηΦ6ρo9 1λιαρdτη5" eiαβdλλel ατ<i πveιiματo τΦv Δυτl-
κιilv. AOτi 11 1λlαρ6τη9 €πηρedζεl τ{v iκovdτητα δρdoeωg καΙ
oυγ1ρ6vωg dπoδυvαμΦvει τιiv iκαv6τητα vd 1αiρeται καv€19

τ{v ζω{. A0τ6 τ6 κλiμα dvυπαρξiαg, oτoμικ6 κο1 oυλλoγlκ6,
μετα<pρdζεταl -'τeλeυταTo oτdδιo αυτoκτoviοg - oC μι6
iiveυ πρoηγoυμ€voυ πτΦol τΦv γεwηoeωv o€ 6λη τ{v
Ε0ρΦπη.

'Eιiv θ€λωμe ξvα Mξλλov, πρ€πeι vd ξαvαβρoσμε τig πηγCg
τflg E0ρωπαΤκfrs μεγαλοQυiαg. Nd ξovαβρoσμe τηv Παρdδo-
or, vd τ{v <pωτioωμe μ€ τΙg oιjψ1ρoveg γvΦoelg. Πoτ€ oi
Eiρωπαior δ€v doov τ6oo πλoιjolol o€ 6λα. Kαi πoτ€ δ€v (ταv
δυoτυ1€oτeρol - τoυλ<i1loτov ξταl voμlζoυv oΙ iδloι. Γlατi

ζoσv oiμQιυvα μ' tνα 0π6δeιγμα κoιvωviαg πo0 δ€v eΙvαι τ6

*
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δικ6 τoυq'..
Δ€v 0πdρ1eι &λeυΘeρ1α xωρi5 ρtζωμο καi 11ωρig Θ€ληol

πρ65 o0τ6: 'o tλeιiΘeρoq dvΘρωπog, o0τ6 εIvαr τ6 μovoδlκ6
lδαvικ6 πoιj δoξdζoυv πoραδoolοκd 6 πoλrτιoμ6g πoιj tκ-
πρoαωπeiταt oτ6 dρ1αio €λληvικ6 Θ€ατρo, τ{v ρωμαΙκr]
ξπoπolΙα, τd κελτlκd πol{μoτο. τoιiE γερμovrκoιig μιiΘoυ5.
A0τ6voμog oτi5 &πιλoγ€g τoυ, 0πειjΘυvos γld τiζ πρdξelg τoυ,
6 tλe0Θeρog dvΘρωπog e1vol τ6 πρoi6v τιilv μεγαλυτ€ρωv
dρeτΦv τfrg e0ρωπoiκηζ μ€γoλoΦυiog. KαΙ eTvol o0τ6q πoι!
dπeιλeTταl dκρlβιilg dπ6 τ{v πopeiα τΦv δεoπoτloμιilv τoσ
&ξωeυρωπoioμoδ. 'Aλλd καi dπ6 τ6 Eoωτeρlκ6, απ' α0τ6 πoιJ
δ K6ρvορvτ Λdρevτg δvoμdζεl "μεταδoτlκdτητο τfr5 κoτη1li-
σ€ωζυ xgf 6 PoOμdv Poυlγt€ niδeoλoγlκli μ6λυvol,' 'looπeδω-
τιoμ69. 6μoιoμoρΦoπoiησιζ τav τρdπιιv ζωfig, tπιτα11υvoμ€vη
γραι$eιoκρατiα. oiκovoμικ6E 6λoκληρωτιoμ69' μeτoυoιavoυν
βαΘμιαiα τ6v tλeaΘeρo eaριιπαiov dvΘρωπo' oi μαζdvΘριυπo,
ξivo πρ69 τ6 eΙvαι τoυ'

'Aπ' δλoυ5 oυτoιjg τoιig κlvδιjvoυ5, δ 'looπ<δωτroμ65' oL
Eξoρol oτd δtdαrημo α0τ6 τoσ τ€λoυ5 τoδ ioτoρlκoσ κιjκλoυ,
eΙνoι d πι6 βiαιo9. Στfiν dρ1fi, μld ιpωv{ 0ψΦveτοt ivαwlov τfrg
'Aρ1αl6τητog, κηριlooovτog 6τ1 6λot oi dvΘρωπoι εivαr
dδ€λQlα. Στ6 τ€λo6, 0 ψιi.ιveταl ξvαvτ1ov τfr9 ' Aλι]Θεlαg,
κηριiooovrαg 6τl -6λol oi ii,vΘρωπol elvαι'i δtot, παvoμ oι6τυ πoι l

M6vo noι]. ε0τυ1Φ9, oυμβαiveι καμμld Φoρd η iδeoλoγiα vd

βρΙoκη μπρooτd τηg τ6 ι}ρdγμα τιilv γεγov6τωv.
τ6 1973, πεvfrvτo κoρUΦ€ξ τιilv &πloτημιilv τfrg Διjoeωg,

μ€oo oτig lπoieg πoλλd βραβεTα N6μπελ, δημooieυoαv μld
διoκ{ρυξl. Zητoσoαv τβ'δικαiιιμα vd δtδdoκoυv 6τι ιJ etQυiα
καi ι| oυμπeριΦoρd aEvσt oτevd oυvδeδeμ€veg μ€ τ6 γεvveτικ6
μeΙγμα πoa κληρovoμeΙται κατd τr|v γEvvηoι. "Eλeγαv:

"Δrακηριjoooυμε Evτovo δτl oi καΘηγηταi θ1oυv τ6 δlκαiω_

μο κoi τr|v 0πo1ρ€ωoι vd do1oλoσvται μ€ τ{v €πtρρo{ τfr5

κληρovoμlκ6τητo9 τ{v σuμπ€ρlΦoρd. D

T6 vd δlακηριjoαη κoVεig ξvτovα δτr Exel τd 
''δικαiωμα,

σημαiv€l 6τι τ6 δlκoiωμo αυτ6 Eγel αιpαtρeθfr μ€ τ{v βiαl
A0τι1 eΤvα 11 διjvαμr5 τfl5 κυριαρ1oιjoηq iδeoλoγiαg, πoιj

€€λel, τ{v κληρovoμlκ6τητα <io1ετη μ€ τιjv ΦιjoI καi τ6'
πeπρωμ€vo τΦv ατ6μωvl

Πoιj Θ€λel τ{v κotνωv[α vιi eTvαι τ6 πδv κoiτ{v κληρovoμr-
κ6τητα vd eΤvoι μηδ€vΙ {Παρ' δλo τ6 φrdoκo τis OπoΘ€oeωζ
τoσ ριiooυ σταλlvικoιj βloλdγoυ Λυoo€vκo)'.'

Aγτr1 /l dvτiΘeolg, αι]τri ri μd1η, μeτd τ{v 0π6Θεoι
Λυoo€vκo, μετoξιj τRζ πρσγματlκ6τητo6 καi τfrg iδeoλoγiα6,

μeταξιi τfrg &πloτ{μηg καi τfrg κατη1ιtoeωg, eIvαl τdoo πρω-
τeιjoυαα, τ6oo κρiαlμη, δoo καi l\ μ<i1η τoσ Γαλlλα1oυ
&vαvτΙov τfrg Θεoλoγio6. 'H 'leρ<i 'Eξ€τοolg dλλωαfe, δ€v
εΤvαl μoκρυιi: δ τ6vog τoσ (dλλoφιjλoυ) κoΘηγητοa Ζoκκ6p
oτιtv iQημερ1δα uM6vτ, &vαvτiov τoσ βιβλioυ τoι] MlΧ.
ΠovlατdQoκυ fl iκeivoυ τoσ Xdvs "ΕUζevκ ("'H dvlo6τηξ τo0
αvΘρΦπoυ - &κδ' Koπeρv1κ - 1977' eivαl απ6δειξι9 πeρi
α0τoσ. ('o κ. καΘηγητ{g, d "QrλeλeιjΘeρog, κα[ 0 (μ€γoζ

δημoκρdτηg,. ζητoσoe, oιiτε λiγo oιiτe πoλιj, τ{v dπαγ6ρeυol
τfrg oυγγραιpfl5 κof iκδ6oeωg oπoloυδrtπoτe Eργoυ πoιj Θd
dvα<peρ6ταv o€ φυλeτlκd Θ€ματα καi oτ{v κληρovoμlκdτητo,
ιpΘιivovτα6 μ€1ρι τoσ vd ζητi τr|v... δiωξr τΦv flδη σUγγρα-
<p€ωv καi τΦv μελλ6vτωv μ€ iδlΦvυμo v6μo κoτ<i τd πρ6τυπo
τig Nυρeμβ€ργηsΙ}.

Γld τrtv dκ6μη κυρlαρχoσoα iδeoλoγiα, "δλol oi dvΘρωπor
γεvvΦvτοl μ€ τig 'iδιεq Ικαv6τητeg κοi oi δlαQoρ€g τoug
δημlouργoσvταr dπ6 τ6 περlβdλλov"! 'Η Eπloτliμη δμωg
dπovτδ δτl oi dvΘρωπol δ€v βγoivoυv οπ6 μl<i μ6vo μι1τρα,
αdv βιoμη1ovlκd μαζικd πρoi6vτα (πoιj dρ€ooυv τ6oo oτηv
iδεoλoγio oiτt1l|. Γevvavται μ€oo ot μtd κληρovoμικι] γραμμr|
κoi μt τ6v παριiγovτα "τaχη"' πo0 μoριpoπoιoav ξeκιvavταg
dπ6 τo0ζ γoveΙg' μtd iδιαiτeρη γeνveτικrl μovdδα' πo0 δξv
μoιιiζeι μt καμμιd tiλλη.

Γιd τι]v dvτικeιμevικιt eiΦυiα τfig tπιoτrJμηg' r| io6τηg τιilv
cp0oeωv eΙvoι' dπoδeδeιγμiνα or!μερα, ?iρvηoιg τfiE φaoeωg...

A0τ'i l! μd1η εTvαl 11 τελlκ{ τorj _iooπeδωτlκoσ κι]κλoυ.
"Eρ1eταr κdπorα oτtγμri, πoι] i oπ6λυτη iα6τηg απoκoλι]πτe_
τol δτl eiνol { oπ6λυτη αδlκiο: r\ μolροiα dδικiα πoa γiveται
oτrJν πραγματικ6τητα"' πoιj τoιjg δlδdoκεr τ{v δrαιpoρoπofηol
τιilv Qιioεωv ατι]v κoταγωγ{ τoυg. 'Η dδικiα πoa γiveται
oτoig πι6 πρoικιoμivoυE, τoιig 6πo1oυ9 ι1 .io6τηξ" Θιi αρvηΘfr
τι1v dvαYvΦρIol. 'Aλλd l\ 'Aξιoκρατiα, πo0 βαoiζeτοt oτfv
€πlλoγr! τΦv κoλυτ€ρωv, 1ωρ[g ταξικ€g πρoκατολr]ψeιg, Θd

flταv fl καλιiτερη κoi { e0γev€oτ€ρη μoρΦη τfrg κorvωvlκflg
δrκolooιivηg'

Λ6γlα Eπlλeκτlκd; Nαi, Φυσικd, Eιp' 6oov eTvαr λ6γlα
πραγμcιτιστlκd. 'H fiΘoλoγiα δrδdoκεl <iτι oπoιοδ{πoτε ζ6oo
κolvωviα E1ει τoιig ntiλΦo, τηg, δηλαδι] τoσg l1γoυμ€voυs τηξ.
Καμμιd dvΘρaπιvη κoιvωviα δ€v μπoρei vd ζrloη 11ωρig
iπtλtκτaυg. Kα1 τi -dλλo eIvαl ciλλωoτe ιt oημερlvli oνΘρωπ<i_
τηg, tiv δ1ι fl1δlo μlα Eπiλeκτη 6μdδα, πρoidv τΦv τρoμεριilv
δoκιμoolΦv τfrg ιpυotκfrg ξπlλoγfrζ; Εiμooτe oυvoλlκd τ6
dπoτ€λεoμα μriζ τρογωδios τηζ 'Επtλoγfrg. Εivαι o0τ{ f1

πραγμoτlκ6τηs πoιj oi iooπeδωτιoταi Θ€λoυv vd ογvorlooυv...
'Η πoλιτrκ{ εTvot *oτtYμrοTo, ποlγνiδl. 'Aλλd τ6 oOotαoτι-

κ6 ξπoΘλo eTvαι { vooτρoπiα. 'H κυρtoρ1oσoα vooτρoπiα
eTvαι iooπεδωτlκ{. Τ6 μεγdλo Θ€μα eΤvαt f1 dναδrdρΘρωαr5 τfr5

dvτlooπeδωτtκflg vooτρoπΙo5, oιjμQωvα μ€ τ6 βαΘειd ρtζωμE-
vo ε0ρωποiκ6 πveσμα μαs, σιjμΦωvo μ€ τriv δlκαlooιivη,
oιiμ<pωvα μ€ τrjv αλ(Θelo, σιjμΦωvα μ€ τ6 μ€λλov. 'Yπdρ1el
oioloδoξiα, dλλ6 μακρoπoρ6Θεoμα. Mπoivoυμe oτ6 τiλog τoa
iooπεδulτικoιj κaκλoυ' πρdγμα πoa μoπρeΙ vd μdE παραo0ρη
πoλ0 11αμηλd. Πρ6ζ dκdμη πeριooδτeρη μαζικoπoiηoι, dκ6μη
πeριoo6τeρη dπoδιαQoρoπoiηoι' A0τ6 eΙvαι r| oiγyρoνη
μoρΦη τo0 Καταkλυoμoa |6πωs 6λe6 oi παρoκμ€ζ τδv
ovΘρΦπωv diλλωoτe, noιi καiθληξov dδ(ρeτo oτ{v μoρQ{
τoσ κστακλυσμoσ, μηδ€ τoσ βrβλlκoσ θξοrρoυμ€voυ|. ΠρΞπeι
λoιπ6v vd κτιoΘfi ι] Κιβωτ69. 'Καi πρaτα μtoα μαg.
' Mιd γevlκri tdδlαΘeoio, εivαl οioΘητrj. " Evα ciiαΘημα
καταπleoτtκ6, μovοξl6q καi κλeroμ€voυ dρiζovτos τo0 K6-
oμoυ. 'Aλλd τ6 EρΦτημα εTvαl: Eivαl d K6oμoζ πoι] κλεivεl
τ6v 6ρiζovro, f| τ61δlo μαg τd πveσμo; ΕΙvαι τ6iδlo μαE τ6
πve1μα πoa κλeivel τ6v 6ρiζovτα, 0π6 τrJv πieoι 11αμeρπav
iδeoλoγιιΙlv. oi ι1Θlκ€g μοg iκοv6τητeg μπαivoυv σ€ dρτηρlo-
oκλι]ρωol. oi πveυματlκ€ζ μαs δυvdμelg uβoυλιivoυv,. 'H
dτρoιplo αιiτri μδg θξαπατ6 ω5 πρ69 τΙg oiτleg τoσ κoκoσ. EIvοι
11 'iδlα η αiτ[α. ΕTvοl dπioτευτo v<i διαvofrταl καve[5 <iτl oi
oιjγ1ρovol dvΘρωπor eΤvαι δλo κoi πιd κovτ6ιpΘoλμol, τ{v
oτlγμ( πoιi fi δραolg τis dvΘρωπ6τητo5 αvτlλoμβdvεταl δλo
καi π16 e0ρeig 6ρ1ζovτeg τoσ Σιiμπαvτog. Περloρiζoυμe τd
€vδrαQ€ρovτιi μαg oτliv πληol€oτeρη 'loτoρio κα[ α0τ{v τfv
περroρiζoυμe oτd oiκovoμtκd γeγovdτo κoi δeδoμ€vo. Ζo6μe
α€ κolvωvieg γιd τi5 6πoTe9 τ6 πεπρωμ€vo dπoρρoΦ6ταt dπ6+



NEA ΣKE
Γιd lvα NEo ΔPoMo
-*
τflv oiκovoμiα ' Πeρdoαμe dπ6 τ6 ieρ6 oτ6 β€βηλo καi dπ6 τ6
β€βηλo oτ6 sυδαio!

'EvΦ τd πveιiματα oυρρrκvΦvovται o€ μtd ατevf, oiκovo_
μlκιi μ6vov διdoτool τfrg 0π<iρξeω5, τ6 dvΘρΦπιvo πveσμα
dvτ1Θeτα αvακολιiπτeι τ6v dπ€ρovτo ωκeαv6 τfrg dvΘρωnivηg
'loτoρΙα9, dγγΙζeι τd μυoτliρlα τηζ ζωRζ κoΙ τflg &veργeiαg,
υπoπτειjεταt oτ6v Eγκ€Qαλd τηg τ{v π16 πoλιjπλoκη δoμrt τoσ
Σιjμπovτog, παiρvει τ6v δρ6μo πρ69 τ6 Δldoτημo.

Δηλoδ{ f1 dvΘρωπ6τηg πρoγμctτoπolei τ6 o1€δlo τoσ
ΠρoμηΘ€ωg. 'AMd oΙ καΘημeριv€g do1o}ieg τΦv κolvωvlιilv
δCv dτov πoτ€ π16 oτevd ι]λtατlκ€g, πeρl6ρroμ€veg, dvτlκεlμε-
voπolημ€veg, δlα;1eιρloτlκ€5 (αi λoγloτlκ€5. Πoτ€ d δημ6orog
λ6γo9 δ€v €oκ6ρπιoe πeρloo6τeρη 1υδαldτητα. Kα1 πoτ€ τd
dvΘριilπιvα πνeιJματo δ€v r]oαv τ6oo oυρρlκvωμ€vα oτr]v
καΘημeρlvdτητα.

'H βαΘeιd κρiαιg τo0 πoλιτιoμoσ eΙvαι dκριβιΙlg tκei: ΣτιIv
dβυooo πoa 11ωρiζeι τ6 πveaμα τ6 eLρiτeρo rfig dvΘρωπ6τη-
τog' dπ6 τ6 ouρρικvωμtvo πve1μα τιilv dvΘριbπωv. (Ι6
(dvolγμcι τflg ψαλλiδo5,)... Λeiπel fi γtQυρα. Λeiπer li η1€olg

Λelπel /1 Πioτι9.'. 'H ΠΙoτl5 αr{v 'Eπιαr{μη; Kαi γlατi δ1r
τeλrκd, tQ' δoov ι! 'Eπloτ{μη.τeivel πρ66 τ{v γvΦoι καΙ θιp'
δoov r] oυvηΘloμ€vη πioτrg δlολιjΘηκe μ€oα oτ{v πoλιτικι'| κoΙ
f1 'iδιo 11 πoλrτlκ{ διoλιiΘηκe μ€oo ατ{v oiκovoμικli;...

Τ6 N€o Πveσμo κοραδoκeT τ{v μeΜovτlκ{ dvoγCvvηol τflg
E0ρΦπη9 σιjμΦωvα μ€'τ{v dρ11€γoνη Φυσl τηg. πoιi δlαoτρe-
βλιbΘηκe απ6 τ6v ioκωβlvιoμ6 τfr5 io6τητog, πρooβλιtΘηκe
dπ6 τoιig oτevdκαρδoυg καi τoπικloτlκoσg oωβινιoμoιig,
λeρΦΘηκe καi βldoΘηκε oπ6 τ6v oiκovoμιαμ6. Tllv EtρΦπη
τΦv διαQ6ρωv αioΘητlκΦv, πoλιτloτlκιirv ρlζιilv. τΦv ξλeυΘe-
ρlΦv κoi τΦv γewητlκιΙrv ξvΦoeωv' oi iδeoλoγleg (τfig παρακ-
μfifl tκαμαv τd μeγdλα oυoτrJματα καl τoag ζωηρoag dvΘρo-
πoυg, γιατi δ€v 0πdρ11eι oaτe 21αρακτιlρog' oaτe ψυyιt' otτe
eiQυiα oτr]v 6μoιoμoρ@iα.

Kαi δτοv /1 oυτoπio oτoματ6 vd κoταπl€ζη τ{v 1αρd τfr5
ζωfrζ,- κα1 vd ΘαμπΦvη τι]v dπoψl τoσ K6oμoυ, ξαvoρ1iζel
καvΞig vd πoΘfr λιγΦτeρα oυoτ{ματο καΙ περloodτeρoυζ
οvΘ"oωπoυs, δηλαδ{ μeγdλoυg

Kivα 1980

ιι
'o μικρ6ξ Kιvθζoξ πivει τηv (coca
Colaυ τoU στ6 Σιvικ6 τεixoq.

t-\
Kαijμ6vε M6o, καυμθvε Στ6λιv, καιjμθ_
voι KoμμoυvιcΓfαι, δ1ετε γιvει ρεζiλι
τδv oκυλι6v.
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EΣΣΔ:
oι σTραTιωTικoi
&vτιμ6τωπσι τ6v πoλιτικδv

Tov περooμ6vo 'lo0vιo η Πρoβδα δργαvo τoσ Koμμouνι-
αrικo0 K6μματog τηg Σoβιετικfrg 'Evιiloεωq δημoolευoε ηv
oυvθvτευξι δv6g P<iooυ 0πoλo1oγoΘ, δ δπoioq εΙ1ε 6πιαrρθ-
ψει απ6 τ6 'Aφγαvιαrοv θκεTvεg τiq ημ6ρεq. 'o Σoβιετικ69
αξιωμoτικ69 μεταξ0 τωv αλλωv εΙπε δτι oΦτδg καi oi dvδρεq
τoυ πηγoιvov ατ6 'Aφγαvιoτdv μθ τδv θvθoυoιooμO τ6v
αvΘρΦπωv πoΟ πdvε vα oιbooυv τoOq λαo0g απδ τ6v iμπεριαλι_
αrικ6 δπεκτατιoμ6, dMo βΦΦκαv αvαγκαoμ6voι vd πoλε-
μoOv θvαvτiov τo0 λαo0 πo0 υπoτiΘετo δτι Θα dπελευΘθρω-
vαv. "Αραγε η oυv6vτευξι αυτη ητovε η 6κφρooι δυoαρε-
oκεiαζ τηq oτρατιωτικfrg ηγεoiqq' Td dδυτo τιiv dδOτωv τoΘ
Kρεμλivoυ εΙvoι τδoo oκoτειvo Φαrε εΙvαι παρα πoλU δ0oκoλo
vd iδεi κovεig τi γivεται πioω dπδ τiq κλειoτ6q κoυρτivεg.
'oπωoδfiπoτε η oυvθvτευξι dφηvει vα ξεφ0γouv μερικθξ
oκ6ψει9 γ0ρω dπ6 ηv oημooiα τηq. -Hτovε oπλriq μiα
πρoπoγαvδιorιη oυv6vτευξι; ιi μηπωξ ηταvε μιd θξωτερΙκευ-
oι τδv oκθψεωv τfrg oτρατιωτικηq ηγεoiαg γ0ρω dπ6 τ6
τδλμημα τo0 'Aφγαvιoτov τ6 τiμημα τo0 δπoioυ πληριbvεται
μδ τ6 αΙμα τδv αvδριiv τo0 'EρυΘρoΦ oτρoτo0.

"Av καi oi μαρξιαrδq απoρρlrπoυv θκ πρooιμioυ, Θεωρητι-
κd βlβαιo, 6τι εIvαι δυvoτδv vd 0παρξη πρ6βλημα oυγκρo0-
σεωq στρoτιωτικ6v καi πoλιτικδv Φ μΙα κoμμoυvιoτικη κoιvω-
vio κoi απoτελεi,,τ6 βoρUτεpo τ<iv dμαρημdτωv, Ικαv6.v& μδq
πρooαψη τd πλθov πρωτoτυπo θπiΘετo, τα δπo{ο 0πdρ1oυv
αro λoorιoφ6ρειo τrilv πρooδεuτικ6v κovδυλoφ6ρωv. 'Ev
τo0τoιg λυπo0μεΘo παρo πoλ0 dv τd φoιv6μεvo dπαιτoOv. oi
Σoβιετικδq "Evoπλεg δυvαμειq δ1oυv απoδεiξει θπαvεΛημ.
μθvα oτo παρελΘ6v, δτι 0πoρ1oυv odv α0τ6voμη δμdδα.
'oμoδo πι6oεω9'

Σηv E.Σ.Σ.Δ. δ6v δ1oυμε 6vα θμφαvθq ρiξιμo τo0 γαvτιoO
dπδ μ6ρoυ9 τ6v αrρoτιωτικ6v oτo0q πoλιτικo0q. 'Aλλd oυpd
oi ooβιετικoi oξιωματικoi 61oυv απoδεiξει, δτι ακoλoυΘoσv
διφoρετικ0 δρoμo, 0π6 δκεivov noO υπαγoρε0oυv τ6 oφoιρικ6
oυμφ6ρovτα fig ooβιετικflg κoιvωvioq κoi τδv δoμδv ηq
ηγεoioq τηq καi μπoρo0με ovεπιφOλακτα vd πo0με δτι oi
πoλιτικ69 τωv δπεμβαoειq κιvoOvται o6 μεγαλUτερo πλdτoq
oπδ θκεivεg δλλωv Δυτικδv oυvαδθλφωv τouq. Πdvroτε δμωq
κoλυμμθvεq oπ6 τo π6πλo πo0 xωρiζει τd αδυτo τδv αδ0τωv
τo0 Kρεμλivou dπ6 τ6v 0n6λoιπo κδoμo,

'Aπ6 επιoημou πλευΦq, ιi 0Φoδ6ξou <iv πρoτιμδτε, δεv
μπoρo0με vd μιληooυμε γιo oτφτιωτικα κθvτρα dπoφdoεωv
oηv E.Σ.Σ.Δ., γιατi noi δvoπλεq δuvdμειg ηq Σoβιετικfrq
'Evιiloεωq εΙvαι η oτρατιωτικη δργdvωoιq εv6q λαo0, δ δπoTog
61ει oτα 1δρια τoυ τηv πoλιτικη δξoυoiα". Συμπεραivει καvεig
δτι "η θv6τηg λαo0-αrρoτo0, εΙvoι η βαoιη αρ1fi καi η
κιvητηριoq δOvαμιg τo0 'EρυΘρoε, Στρoτocl. 'Αλλd, δπωq

γivεται dλλωoτε dvrιληπτδ, πρ6κειται περi θκφβoεωv κεv6v
περιε1oμθvoυ καi o0oiαq καi περιooδτερo γιd κoταvdλωoι.
Γιατi καi i "doτικη" iδεoλoγiα η "η dπ6 δημoκρoτικoO
φλελευΦριoμoΘ μθ1ρι ριζooπαoτιoμo0" πρoUπoΘθτει δτι η
πoλιτικη θξoυoiα εUρioκεται oτd 1θρια τo0 λαo0. Kqi o' q0τ6v
τ6v τυπo τflg κoιvωviαg 6 αrρoτδg εIvαι τ6 δπλιoμ6vo 1θρι
μιαq λαΙκηq δξoυoiαq, μι69 oυΜoγικis θξoυo{αq o0τε λiγo
o0τε noλO 6πωq o6 μiα κoμμoυvιαrικf κoιvωviα. 'Eπoμ6vωξ,
θdv o' δvα dατικ6 κρdτog δ αrρατδg μπoρεi vd δργαvιυΘfr
πoλιτικιlq oθ μiα o0τ6voμη δμdδα καi vd dπειρεαζη fi dκ6μη
περιoo6τερo vα Oπoκαταoτi fiv πoλιτικt'1 θξoυoiα τ6 α0τ6
μπoρεT vd oυμβη, Θεωρητικιδg, καi oθ δvo κoμμoυvιαrικ6
καΘεαrιbq.' Edv παρoυoιαoΘoσv oi dvdλoγεq πρoijπoΘ6oειq.

Πρdγματι βovαπαρτιoμ6q εΙvαι f1 λθξι, η δπoiα dφoιρεT τδv
υπvo dπδ τo0q ooβιετικοOq πoλιτικo0g iΘ0vovrεq. Γιατi πλ6ov
θxoυμε 6μπρ69 μoq, δ1ι μio δvoπλη πλιτoφυλακη, o0τε
δμdδεg dvτoρτικιlv oωμ6τωv η δvα θπαvαoτατικ6 αrρdτευμα,
δπιη oi 3.000 τoσ K6orρo, dM6 μiα τεραoτια πoλεμικη
μηXαvη καi 6vα oδμα dξιωματικ6lv μθ 0ψηλδ δπoγγελματιoμ6
καi δvα μoρφωτικo θπ(πεδo, τ6 δπoTo δ6v δxει τiπoτε vd
ζηλθψη dπ6 θκεivo τδv δυτικ6v oυvαδ6λφωv τoυ' Xωρig vd
μvημovεUooμεv τf1v πρovoμιo01o κoιvωvικ{ Θ6oι καΙ τtβ1v

θoωτερικη πειΘoρ1iα ouγκριvOμεvεg μ6vo μ6 θκεivεq τoσ
Πρωooκo0 oτρατoΟ'

"Evoq παρ6μoιoq δργαvιoμ6q εΙvαι dδ0vατo vd εivoι
dπρ6oβλητog dπ6 ταoειg πoλιτικ6q η τoυλd1ιorov παραγovτι_
oμo0' Kα( πρdγματι δ6v εΙvoι' "Av καi oi ooβιετικoi dξιωματικo(
εΤvαι δεμ6voι μ6 πovτεioυq τρδπoυq στ6 kδμμo, θv τo0τoιq
εΤvαι πdyrα δτoιμoι v6 πρooτατθψoυv τd oυμφ6ρovτα τfrg

"κοσrαq".
86βαια oUμφωvα μ6 τδv ΛθvΙv (κρdτog κoi θπαvdoται) κη

γραφειoκρoτiα κo[ δ θπαγγελμoτικδg oτρατ69" ηταvε 1αφ-
κτηριoτικ6q Θεoμ69 ατfrg κεvτρικflq κρατικflq θξoυoioq iδιov
ηg doτιηq κoιvωviαg", flταvε "παρdooιτo πdvω α16 oδμα
ηq dαrικηq κoιvωviαq, παρdooιτo γεvημθvα dπ6 τ(q δoωτε_
ρικθg dvτιΘθoειq πo0 ξεoκiζoυv αΟηv τ{v κoιvωviα". Δηλα-
δl'1κ, θv δλΙγoιq, o6 μiα dτoξικη κoιvωvio 11ωρiq dvτιΘ6oειq καi
o' Evα οooιαλιoτικ6 κδoμo δ6v Θd 0πfrρ1ε dvdγκη δv6πλωv
δυvdμεωv με ηv παραδooιακt'1 δwoιo. 'Aκδμα κoi αrig 29
'orrωμβρioυ 19'17, θπικραηooηq τfrs δπαvαoτ6oεωq, λθγει
μιλιilvrαq απ'1v φρoυρd τf,q Πετρoυπδλεωq δτι, "f1 δπιorΦ-
τευoι τo0 λαo0 καi η κατdργηoι τo0 τoκτικo[l αrμτo0 εIvαι δ
αr61oq, τ6v δπoio δΞv πρθnει vα 1dooυμε dπ6 τd μdτια μαg
o0τε για 6vα λεπτ6".

Δυαrυ1δq δμωg τα γεγovδτα αvdγκαoov τδv iδρυτf1 fiq
Σoβιετικfrg 'Evιiloεωq v' dMdξη iδδα. Tδv Φεβρoυdριo τo0
1918 αnoτuγ1dvoυv oi διαπραγματεUoειζ, για Eiρηη, μ6 τf1v

+
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Nεαρ6q ε0ελπιq τηζ στρατιωτικηg 'Aκαδημiαζ Σoυ66ριιcρ.
Στυλoθdτηq τo0 ooΘιετικoa καΦoτι7τoζ;

Γερμαviα καi dρ1iζει vα διαγρdφετoι η δξωτερικη δπεμβαoι
δvαvriov τfrq θπαvoαrατικfrq θξouoiαg. " Eτoι oτiq 21 τoΘ Ιδioυ

μηvδq τ6 oυμβo0λιo τιiv θπιτρ6πωv Toο λαoΘ κυρηoει
r κατdσrασι dv6γκηq καi dρ1iζει 1ηv κατdταξι θΘελovτδv' Στig

29 MαToυ θπαvθρ1εται η υπo1ρεωτικη αrρdτευoι καi iδρυεται
δvα Γεvικ6 αrραηγεio πoU θπιφoρτiζεται μθ τηv διεOΘυvoι
τ6v θπι11ειρηoεωv. T6v Mdρτιo τoΟ 1919 τ6 Vlll oυvθδριo τoσ
κ6μματoq δπικυριitvει ηv iδρυoι δv6q τακτικo0 oτρατo0 καi
δρiζει δτι πρθπει αvd εivαι θκπαιδευμθvoq, δξoπλιoμιlvog καi
δργαvωμ6vog o0μφωvα μθ τd oOγ1ρovcι oτρατιωTικo κριη_
βlαυ''o 

"'EρυΘρ6ζ αrρατδq τδv δργατδv καi τ6lv xωρικrivυ,
εi1ε γiνει δvαq πφγματικ6q αrρατoq καΙ τ6τoιoq εTvαι μθ1ρι
Φμερα. Στ6 τlλog τo0 1920 l ooβιετικ6q oτρατδg αριΘμo0oε
π6vτε καi μιo6 δκατoμιJριo. Kατ6πιv, μ6 τ6 τ6λoq τoσ
6μφuλ(oυ πoλ6μoυ dρxιoε η dπoοτρdτευoι. T6 1924 oidvτρεq
0π6 τ6 6πλα iταv περiπoυ πεvτoκδoιεq 1ιλιαδεq. 'Αλλα α0τ6
πo0 δμειvε fiταv δ πυρηvαq δvδg θπαψελματικoCl oτρατoΘ
πρooρομ6voυ vα γiη δ πλ6ov io1uρδq τo0 κδoμoυ (κoi vd
xρηoιμoπoιεiται, διαψε0δowoq τ6ν Λ6vιν ακδμη καi θναvτlov
τo0 oooιoλιαrικo0 κ6oμoυ).

T6 πvε0μα τiζ "καoταq,, nou θπ6ζηoε μ6 δριoμθvoυq
περιoριoμo0g oτo0q τoαρικo0q dξιωματικoOq oi δπoioι περα-
oαv αr6v δρuΘρ6 αrρατδ, δξoπλιbΘηκε oιγ6-oιγo oτo0q vεoυq
πoλλoi dπ6 τo0g δπoioυg OvoμdoΘηκαv πdvω αrd πεδiα τ6v
μα1ιiv τo0 δμφυλloυ noλθμoυ'

'Aπ6 τ6 1931 μ6xρι τδ 1937 η dvoδoq τo0 Mι1αηλ
Toυ1αoθφoκυ πριΙlηv iπoλo1oγo0 fiq φρoυρ69 καi μεMovrι-
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κo0 oτρoτdρ1η τo0 dρυΘρoO oτρoτoσ, oυv6πεoε μθ ηv
γθvvηoι θvδq rλhΘιvα oυγχρ6voυ oτφτo8, δ δπoToζ oυvειδη-
τonoιo0oε θπioηg τo πi:ovoμια τoυ η τoυλo1ιoτov τiq κoιvωvι-
κ69 διαφoρoπoιηoειζ. =αvoγεvvηΘηκov oi βαΘμoi, τα o0μβo-
λα, η iεραρ1iα καi τελog πoλλoi vθoι αξιωματικoi xιilριoαv για
vα ξαvαπαvτρευτoOv γυvoiκεg πλεov θvδεδειγμθvεζ oηv
vθα τoυζ Θθoι.

Σ' α0τηv τηv "v6α τoξι" oτρατιωτικ6v iπεoε τ6 βoρ0 xθρι
τo0 Σταλιv. 'ΕκκαΘαρiαrηκov τρεTq dπ6 τo0g π6vτε αrρατdρ-
Xεq, 13 dπ6 τo0g 15 oτραηγo0g, 57 απ6 τo0g 85 αvτιoτραη-
γoυq, 1't 0 απl τo0ξ 195 υπoαrφτηγoυg. Kαi παρ' δλo α0τα
τ6 πvεσμα τflg κoorαg μoκρoπρ6Θεoμα viκηoε dφo0 κληρo-
voμηΘηκε απ6 τo0q vεΦτερoυq dξιωματικoUq, o0τo0q not oi
θκκoΘαρloειq τo0 Σταλιv πρoιbΘηoαv αrηv 'lεραρXiα γιo vd
καλυφΘoOv τd κεvd.

τ6 1940 θπαvfrλΘαv oi βαΘμoi 1ωρig θξαιρ6oει9 κoi η
υπo1ρ6ωoι τoΘ orρατιωτικoΘ 1αιρετιομo0. Tδ 1942 ξαVαεμφα-
viζεται η 1ρυooπoiκιλτη 6πωμiδα' 'lδρ0Θηκov o1oλεiα oπo-
κλειoτικ6 για τα παιδιd τιiv dξιωμoτικωv κoi o6 τελευτoiα
dvαλυoι o0τε δ Στdλιv κoτ6ρΘωoε vα καταoτρ6ψη τo πvεClμo
τfrq κdoταg τo0 vθoυ Σoβιετικo0 oτρατo0 γυιo0 τo0 πoλαιo0
PωooικoΘ αrρατo0. A0τ6 τ6 τελευταioβ6βαιo δ6v μειΦvειτηv
orιμαo(α τo0 δτι oτηv Σoβιετικη " Eνωoι oi o1θoειg στρατιωτι_

κδν καi πoλιτικ6v εΙvoι παvτoτε μιαq εiδικηq μoρφRζ. Πρ6πει
μαλιorα νd'μvημovευΘη δτι δ δρυΘρδg αrρατoq 1ρηoιμoπoιεi-
τoι oθ ε0ρεiα κλiμακα κoi lv καιρQ εiρηvηq oτ6 θoωτερικδ τflq

x6ρoξ, δxι μδvo o6 περιnτωoειg δκτdκτoυ dvoγκηg, dλλα καΙ
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o6 παραγωγικd δργα' Π.1' μεταξ0 'loυvioυ καi Noεμβρioυ
1966 μηxovoκivητα τ6γματo 1ρηoιμoπoιηΘηκαv qθ 7 διαφoρε-
τικ6q περιoxθs, για ηv μεταφoρo dγρoτικιiv πρoi6vτωv. Στd
χρ6vια dμ6οωq μετα τηv ληξι τo0 πoλ6μoυ ατρατιωτικoi
1ρηoιμoπoιηθηκαv γιd v6 δγκαταoτl'1ooυv κo1 vd δπιoκευoooυv
20 xιλιdδεq xιλι6μετρα oιδηρoτρoxι6v καi vd 1τ[ooυv 1λιαδεq
γεφ0ρια. 'Aλλd τδ iδιoiτερo xoρακηριστικ6 τoCt 'EρυΘρoO

στρατo0 εUρ[oκεται orδ γεγov6g δτι αrd μ6v αdαrικd> κρdη η
πoλιτιη αrρdτευoι dπαγoρε0εται oτoOq dvτιπρooιilπoυg τ6lv
'Ev6πλωv δwdμεωv δι6 πυρδq καi oιδf1ρoυ, αriv EΣΣΔ δxι
μ6vo θπιτρ6πεται, dλλd καi θπιβdλλετoι'

Tflv θπoxi τo0 θμφυλioυ πoΜμoυ, δταv τ6 oιilμα τιlv
dξιωματικ6lv δκuριαρ1εiτo dπ6 τoUg παλαιoυq τooρικo0q
dξιωμoτικo0g oi θwεγμμμθvoι ατ6 κ6μμα frταv γ0ρω α16
30%. 'Aλλ6 τ6 '|928 frταv ηδη τ6 650/o γιd vd φΘdooυv α16
1950 τ6 900/o. 'H θγγραφi 0πo1ρθωvε καi 0πo1ρειbvει βα
θvεργδ oυμμετoχi orηv ζωfι τo0 κ6μματoq. Στ6 XXlll oυvθ-
δριo τ6 1966 oi dvrιπρ6oωπoι τoΘ αrρατo0 iταν 352 κoi 32
dπ6 o0τo0q δξελ6γηoαv μθλη δvεργd η 0πoψ{φια ηg
Kεvτ'ριηξ 'Eπιτρoπflq μio dvτιπρooιbπευoι, η δπoiα πoμμδ-
vει dvαλolωτη μ6xρι Φμερα. Xωρiq vd λdβouμε 0π' δψιv δτι
π6vrε χιλιdδεζ στρατιωτικoi θξελθγηoαv αriq κεvτρικ6ζ θπr
τρoπθq τ6v διαφ6ρωv Σoβιετικ6v Δημoκρατιιilv { τιilv τoπικδv
κoμματικ6v δργαvιiloεωv καi dλλoι 'l1.740 oτd τonικd ooβι6τ.

Παρ' δλη δμωq τηv πoλιτικη αrβτευoι αrδ κ6μμo oi
dvδρεq τo0 'EρυΘρoο σrρoτoΘ υφiorovται κα1 μiα γιγαvτιαio
κoi μαζικi πoλιτικδ-lδεoλoγικfi διoπoιδoγιilγηoι. Παραηρεiται
δτι περliπoυ τ6 2o0/o τo0 1ρ6voυ θκπαιδεOoεωq διατiΘετoι γιd
τf1v διδαoκαλiα τo0 Mαρξιoμo0 ΛεvιvιoμoΟ (240 6ρεq τ6v

1ρ6vo)' 'AMd ηv δλoκληρωτικt'1 oυγ1ιilvευoι orμτιωτικιiv
καi πoλιτικδv δπωq τηv Θ6λει f1 πoλιτικη flγεoio δκφρdζει fl
παρoυoiα δvδq "'Avωτdτoυ πoλιτικo0 αrφηγεioυ" dπ6 τδ
δπoΙo θξαρτ6ται δvαg μικρ69 orφτδq βoηθιnv διoικητιlv γιo
τig πoλιτικθq OπoΘθoειq κoi πoλιτικιlv "ivαrρoυχτ6ρωv,.
A0τ6q δ μικρ69 oτρατδq 61ει καΘflκov δ1ι μ6vo vd εΙvαι δ
o0vδεoμoq μετoξΟ orρατιωτικ6lv κoi πoλιτικfrq θξouoiαg αrδ
πλαioιo τiq ,κoμμoυvιorικfrq iδεoλoγiαq, dλλα Qπicηq vα
θλθγxη ηv voμιμoφρooυη τδv θv6πλωv δυvαμεωv.

Kαl δμωq θπειδη dκριβδq oi o1θoειq μεταξ0 στρατιωτικ6v
κoi πoλιτικiξ θξoυoioq εivαι τ6oo orεv6q κατθληξαv vd
dπoτeλo0v 6vα oυvε1θq oημεΤo τριβflq κoi δvαv θρεQειoτικδ
παρ6γovτα τo0 oυvτε1vιακoθ rτvεOματoq τo0 'EρυΘφΘ αrρo-
τo0. Td πρδτα ημoδια ηq δυoφoρioζ τδv ooβιετικδv
αξιωμoτικιilv φdvηκαv oΦoωq μeτd To τ6λo9 τoΟ θμφuλiou
πoλθμoυ κoi dφoρo0oαv τtlv αδιπλη διoiκηoι" (αξιωματικ6q
διoικητflg o0v πoλιτικδg δπiτρoπoq), η δπoiα εξε καΘiερωΘεi
τ6 1918. T6 δπιxειρημoτα τ6v oξιωματικδv oυγκεvτριbvovτov
oτ6 δτι ft διπλη διoiηoι δπειβαζε ηv dπoτελεoματικδητα
καi τf1v dπ6δooι τιlv μovdδωv' Mθ τδ τ6λoq τo0 θμφυλioυ
πoλ6μoυ καi δταν δ θκ τδv θv6vτωv vικηπ'1q αrρατ69
μεταμoρφωvδταv oθ o0ψ1ρovo αrρoτιωτικ6 μη1αvιoμ6 ol

θπαψελματiεq dξιωμoτικoi π6τυ1αv ηv ι]lπoβαΘμηoι τo0
ρ6λoυ τo0 πoλιτικo0 θπιτρ6πoυ. Γιd vd θnαv6λΘη dργ6τερα,
μετ6 τiq μεγ6λεq θκκαΘαρloειq, μ6 τiζ δπoΙεg δ Στdλιv τ6
1937 θnθβoλε ηv γραμμl'1 τoυ καi β ηv ooιατικη βoρβαρ6-
ητo πo0 τ6v διθκριvε καΘιθρωvε ηv Oπερoxη τflg πoλιτικfrq

ηγεoioq θπi τιiv αrρoτιωτικδv' Koi δμωζ τρiα 1ρ6vια dργδτερα
μετd τiq dπoτυ11εg τo0 PωooφλαvδικoΘ πoλ6μoυ oi ατμτιω-
τικoi dvτεπετ6Θηoαv κoi 6 αrρoτ6ρXηq Tιμoο6vκo απθoπαoε
dπδ τδv Στdλιv 6κ vθoυ τfiv κατdργηoι τiq "διπλfrq διoικfl-
σθωqn. Γι6 μiαv dκ6μη φoρd τf1v θπov6φερε δ Στdλιv μετd ην
τρoμοκτιη γερμαvικfl θπiΘεoι καi πdλι oi αrρατιωτικoi ζflηoαv
τf1v κατdργηoi ηs, τηv δπoiαv π6τυχαv δριoτικd τ6 1942.
Xρειdαrηκαv εiκooι π6vτε 1ρδvια, dΜd 0 'EρυΘρδq αrρoτ69
κατδρθωoε vd καΘωρioη τftv &ρxft, δτι oi dvτιπρ6oωπoι τflg
πo.λιτικfrq δξoυoiαq δθv πρθπει vd περιoρiζoυv τig εUΘ0vεq
καi ηv α0τovoμiα τδv διoικητδv τιiv Movαδωv.

Πioω dπ6 τδ πρ6βλημα τiq "διπλfrq διoικηoεωg" κρ0βετoι
δvo γεvικ6τερo πρδβλημo, τ6 δπoio δ6v δξ6λειπε dπ6 ηv
ζωη τo0 'EρυΘρo0 στρατoυ: π6q Θd oυvδιαoΘfl η τε1vικη
πρoετoιμαoio κα( η dπδδooι, τiq δπoiεq dπoκroσv oi πoλιτικo(
fιγθτεq dπ6 τo0q oτρατιωτικo0g, μθ ηv εiδιη o16οι 'Ev6-
πλωv δυvαμεωv και κ6μματoq o6 Θθματα διαφωτioεωg κoi
πoλιτικo0 θλθψ1oυ. EΙvαι δvα πρ6βλημα, τo δnoio υπdρ1ει o'
δλoυq τo0g κoμμouvιστικo0q αrρατo0q. Γιoτi dvτi vd 0πdρxη
μiα τυπιΦ καi vδμιμη 0πoταγη αην πoλιτικη δξoυoiα δv6q '

στρατo0, δ δπoiog εIvαι κλειoμθvog o16 δικ6 τoυ περιβdλλov,
πρoσπαθ6woq vd πετ01oυv τηv 6ργαvικft o0vηξι τ6lv πoλιτr
κιlv καi στρατιωτικδv, θδημιoυργflΦ μiα dvτiιμoι, f1 δπoio
δκφρdζετοι dπ6 τt'ιv τdoι vd δoΘη δoo τ6 δυvατ6 μεγαλ0τερη
τε1vικη κατ6ρηoι παρομελδvταq ηv πoλιτικη δμαηριo-
πoiηoι. Kαi δεδoμ6voυ, δτι o0τt'1 fl τ6oι εΙvαι η τdoι δλωv τδv
θπoψελματικιiv oτρατιiv τo0 κ6oμoυ δημιoυργoEvται δυoκo-
λiεq oθ θκεlvoυq πo0 Θ6λoυv vd τ6 βλθπoυv μ6 τd μdτια fiq
παλαι6q ΘεωρΙoq τo0 oooιαλιoτικo0 στρατoυ.

'H πρoovαφερΘεioα τdoι γivεται δλo καi πιδ δξUτερη δoo
αOξdvετoι δ βoΘμ6g τflq τεpικηg πρoετoιμαoΙαg καi τιilv
γvιiloεωv, δ δπo{oq dπαιτεiτoι dπ6 τoOq ooβιετικoυq dξιωματr
κoOq. 'H oυvε1ιlg αUξαvoμ6vη πoικιλiα κα[ η πoλυπλoκ6η9
τδv δπλικδv oυαrημdτωv καi τηg αrμτηγικflq καi γεvικd τδv
αrρoτιωτικιiv πρoβλημdτωv.' Eκαvε dvoγκαiεq εiδικ6ητεq
δλo πι6 θξειδικεuμθvεq καi α0τ6 εIvαι θκεivo πo0 δυvdμωσε
αroOq ooβιετικo0ζ dξιωμoτικo0q τηv dνdγη μεγαλυτθρoq
otτovoμiαg oπ6 τ6 κ6wρo dπoφdoεωv τoΘ κ6μματo9' Συvε-
πεiα αΟτflq τfrq δξειδικε0oεωq dλλαξε η εiκ6vα τo0 iδαvικoCr
αξιωματικo0, η δπoiα 0πfrρ1ε oτδv 'EρυΘρ6 oτρατ6. τoΓl
δπoioυ πλ6ov 0πoγρoμμiζovται oi τε1vικθg'γvιboειg καi oi
1καvδητεg καi δ1Ι o[ παραδooιακθq oτρατιωτικ6q dρeτδq. Kαi
αtτ6g δ orρατdρpg Mαλιvδφoκυ μλιbvταq τ6 XXlll oυvθδριo
τo0 κδμμoτoq, τδ 1966, πoρεδ61Θει δτι δ διoικητt'1ζ-μηχαvo-
λδγη, εivαι τδ κεvτρικ6 πρδoωπo τo0 Σoβιετικo0 'EρυΘρoυ

στρoτoο.
'Avτιλαμβdvετoι λoιπδv καvε[q, δτι δ ρlλog τo0 πoλιτικoσ

θπιτβπoυ γivετoι δλo καi πιδ δ0oκoλoq εiτε γιατ[ υπdρ1ει μiα
dπoαrρoφf1 γιd τf1v κoμματικη δoυλεια εTτε γιατi oi διoικητικθq
iκovδητεg δξαρτδvται dπ6 ηv πληρη κατo1η τιiv τε1vικΦv
λεπτoμερειιiv καi υπdρ1ει η wιbμη δτι κυρiωg 0πoλoγiζovται
oi τε1vικ6q iκαWητεq τo0 dξιωματικoU εig βαρos ηs
πoλιτικfrq δoυλειiq καi τflq πiαrεωg oτδ κ6μμα. "AMωαrqαπ6
τig αrfrλεq τoσ n'EρυθρoGl dαrθρog" δργαvoυ τo0 'EρυθρoO

oτρατo0 6κφραoηκε δπαvειλημμ6vωq i γνιilμη dξιωματικιiv
αvωτθρωv καi κoτωτθρωv, oi δπoioι ζητoσoαv μio πιδ δρΘoλo-
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Yιστlκη κcιι Πoρoγωγικη καταvoμη τoU Xρovoυ Πoυ f,ταv
αφιερωμ6νoζ oτηv πoλιτικη διoφι.bτηoι κoi α0η η καταoτooι
oξ0vΘηκε μ6 ηv εiooδo ηg κυβερητιηq. Mθ ηv dvoλυoι
τ6v αrρατηγικωv nρoβλημoτωv κoi δκεivωv ηq διoικητικflg
μερ(μvηq απδ τoOq 0πoλoγιoμo0g τδ πεδlo 6πειρεαoμo0 τδv
θvδπλωv δυvαμεωv θμειιilΘη ακδμη nεριoοδτερo' oi vθεg
μεΘoδoι αvαλ0oεωg καi διoικηoεωq αroΦq αξιωματικo0g
τεxvoκρατεg φαivovτoι δπιαημovικ6τερεζ καi αwικειμεvικδ-
τερεg κo( oυvεπωg oπoλιτικδτερεq. Tδ πvε0μα λoιπδv τfrq
κααrαg, τoυ δπo(oυ η 0πoρξιg δ6v διαψε0oθηκε o0τε τo πιδ
oκληρα 1ρδvια ηg Σταλιvικfrg τρoμoκρατiαg καi η oυvειδητo-
πoiηoι τfrq τε1voκρoτικηq δoμηq 6δωoαv ηv δ0vαμι oτig
"Evoπλεq δυvoμειg ηq EΣΣΔ vα αvτιδραοoυv'παvτoτε οτηv
πρooπoΘεια τfrζ "oooιαλιαrικηg ηγεοiαξ" vo τig Θεωρηoη
διoφoρετικ69 απ6 θκεTvo πo0 πραγματι εΤvαι. "Evαq oτρατ6q
θπαψελματιιiv. "Av κoi δριoμεvα Πoλιτικα καΘηκovτc καi
μερικoi δεoμoi μθ τ6 κ6μμα δ1oυv γ[vει απoδεκτoi.'o παλoιδq 'EρυΘρ6g oτρατog τ6v θργατωv καi τciv
1ωρικ6lv μετο 60 Xρovlα on6 ηv iδρυoi τoυ δγιvε ivαq
υπερμovτ6ρvοq oτρατ69 τε1voλoγικα nρoηγμεvog, δ δπoTog
δΧoιrrαζ oυvειδητoπoιηoει δτι απoτελεi α0τ0 καΘ' δαυτδ δνα
κ6vτρo δυvαμεωg φυλαει τηv αυτovoμlo τoυ κα( ΟψΦvει ηv
φωvη τoυ, δταv 1ρειoζεται.'Η πoλιτικη oυμπεριφoρα τoσ 'EρυΘρoσ αrρατoΟ, δηλαδη
δ τρ6noq τo0 σκ6πτεσθαι καi θvεργεTv oτ6 θoωτερικ6 τfrg
ooβιετικηζ κoιvωviαg μΠoρετ vα θξεταoΘη αn6 δυo δψειg.
"Ητor oov oυμπεριφoρα μιαq δμαδoq, η δπoiα 0περαoπiζεται
τo oυμφθρovτα ηq η oαv πoλιτικη oυμπεριφoρo, μ6 ηv

αrεvη δvvoια ηg λθξεωg, ατα γεvικ6τεμ nλαioια τfrg
πoλιτικflg θξoυoiαg καi ηξ παληg γι' o0τl1v. 'Aπ6 μισζ
πλευρdg Θo μπoρo0οoμε vd αvαρωηθoOμε αv διαγρdφεται
αηv EΣΣΔ κατι αvdλoγo μθ τ6 αrρατιωτικδ βιoμη1αvικ6
o0μπλεγμα τωv ΗΠA (Military lndυstrial Compleκ MlC)
δηλαδη δvo ooβιετικ6 MlC καi τd γεγovδτα πo0 βεβαιιilvoυv
τoCt λ6γoυ τ6 αoφαλθq εivαι nεριoo6τερo απ6 δvo.

Tηv θno1η τo0 Σταλιv oi αrρατιωτtκoΙ εΙ1αv διαηρηoει, oθ
γενικθg γρομμεq, μiα α1θoι πoλOnλoκη μ6 ηv πoλιτικη
ηγεoio. 'Anδ ηv μiα μεριo, θκτδg τo0 δτι εi1αv Oπoαrεi, δπωq
αMωoτε καΘε ooβιετικη κoιvωvικη δμαδα, τig δκκαΘαρioειq
τoi Στ6λιv, εi1αv oπoκλειoΘfr απδ αrρατιωτικη μελθτη καi
εi1αv στερηΘfr τηv δυvoτδητα vα iπεξεργαoΘoOv v6εξ
oτραηγικθg θεωρiεg, γιατi μiα για παvτo o1 βαoειg ηq
oτρoτιωτικfrg δnιoτημηg εΙxαv ΘεμελιωΘη απδ τ6v Στdλιv.
'Aπ6 ηv ιiλλη δε εΤ1αv κατoρΘιi.loει vα διoηρηooυv αvθπαφo
τ0 πvεσμα τfrq κααrοg καi vd πετ01oυv τηv 1oρηγηoι πληρoυg
πρoτεραι6ητoq αrηv βαρlα βιoμηxαvio καi τo0g θξoπλr
oμo0{ iκαvoπoιΦvταg δτoιτηvαvdγκη για o0γxρovα "6ρlαλεια
δoυλεiαq".

Mετd τ6v Θdvατo τo0 Στdλιv μoιραοΘηκαv μαζi μθ τo0q
ciλλoυg ooβιετικoυq πoλiτεg τδ.oioΘημα απελευΘεριboεωq,
αMδ oυγxρ6vωg αvηoo1ηoαv μηflωg η αMα'γη τo0 καΘεoτδ_
τog εΙ1ε odv απoτ6λεoμo ηv απoδυvαμωoi τoυg. 'Avηoυ1io,

ηv δπoiα καi θξθφραoov. "Eτoι δταv δ Mαλεvκωφ αφηoε vα
φαvoοv τα oημdδια μιdg γεvικfrq πoλιτικfrg σrρoφηζ (α0ξηoι
ηq παραγωγfrq καταvαλωτικ6lv αγαΘ6v εig βαρog ηq βαριoq
βιoμηxαviαζ) oi θκπρ6oωπoι τιilv 'Evδπλωv δυvαμεωv υioΘ6-

&, -.r.r9
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2. Πoλιτικooτρατιωτικη ηγειιiα ηζ EΣΣΔ. 'Εγκαρδια συvεν-
v6ηoιξ;

ι

*i

l8 ---*



ΣYrxPoNA ΘEMAτA
-+

ησαv μια κριτιη στdoι oπ6vovτιτoυ και τηv κoτοMηλη σrιγμη
oι ψηφoι, τoυq onoιouq διθΘεταv καi θκεivoι, τoOq δπoioυg
δπειρ6oζov διεuκ6λυvov π1v πτ6σι τoυ. oi δι6δo1oι τoΘ
Mαλθvκωφ Mπouλγκdvιv κoi KρoClτoεφ dπoζημiωoov τo0g
oτρατιωτικoUq dπoδε16μεvoι πoΜθq απαιηoειξ τωv o1ετικd
μθ τiq πιoτδoεq γιo τ(g "Evoπλεq δυvoμειg καi dvoμαζovταq
δξι v6oυg ατρατdρ1εg.

Παρ' δλα o0τd τfν θπo1t'1 τo0 Kρo0τoεφ η θvταoι μεταξU
oτρατιωτικιiv κoi πoλιτικιiv δγιvε πιδ δvτovη κoi dκριβ6g γ0ρω
απ6 τδ Θθμo τflq καταvoμflq τδv θΘvικιiv π6ρωv. 'Aφo0
πρooεταιρioΘη τo0g δκπρooιbπoυq ηq βαρι69 βιoμη1ovioq
θvαyriov τo0 Mαλ6vκωφ... δ Kρo0τoεφ δγκαιviαoε μiα v6α
oiκovoμιη πoρεio μθ δμβλημd ηξ δvα oυvηρητικδ κcιτovα-
λωτιoμ6 καi μiα θvδυvdμωoι τiq ελαφρι69 βιoμη1αviog καΙ ηq
γεωργioq οτd πλαioιo τo0 εiρηvικo0 oυvαγωvιoμo0 με ηv'Aμερικovικη καταvoλωτικη κoιvωviα, odv μovoδικoU 0πoκo-
τdorατou τfrq πυρηvικflq σUγκρo0σεωq. Kαi dvαvτiov τo0
Kρo0τoεφ oυvεκρoτηΘη δναg oυvαoπιoμog, dvdλoγog τo0
αμερικαvικoO M.l.C., dπ6 ηv πι6 oκληρη δμdδo αrρατιωτικδv
κoi δκπρooΦπωv τηq βαρι6q βιoμη1oviαq.'o Kρoυτoεφ τov 'lανoυdριo τoι] 1960 δκαvε ηv πλθov
παρακιvδυvευμ6vη κivηoι, dvαvτiov τo0 ooβιετικo0 M.l.c.,
dvαψdλovτog μεταρυΘμioειq, oi δπoiεq δμεiωvαv ηv αrρo-
τιωτικl'1 δ0vαμι. T6 o1θδι6 τoυ, no0 τ6vιζε τ6v κυρiαρ1o ρoλo
τ6)v πUραUλικΦv δυvdμεωv, πρoθβλεπε τηv περικoπη τιiv
κovδυλιωv για τiξ oυμβoτικ6q δυvdμειg, ττ'1v dπooτρατευoι oθ
δ0o 1ρ6vιo 120.000 dvδβv. Tρεig μfrvεg μετd δ κ6oμo9
μαΘαιvε ηv dπoμdκρυvoι τριιiv αrρατιωτικιiv πρooωπικoτη-
τωv πρ6τoU μεγ6Θoυ9 τιiv Tιμoo6vκo, Σoκoλδφoκυ, καi
K6vιεφ. Toυλd1toτov oi δ0o τελευταioι εi1αv dvoικτα αvτιτα-
xΘi oτiq μεταρρυΘμioειq τo8 KρoΟτoεφ.

Kατd π6oα πιΘαv6τητα μετd μiα oκληρη o0γκρoυoι πoλιτι-
κ6v σrρατιωτικιiv δ Kρo01σεφ εΙχε πετ0xει ηv dπoμακρυvoι
τιbv πλ6ov oκληρ6v dπικριτ6v τo0 πρoγραμματog μειιboεωq
τ6v αrρατιωτικ6v δαπαv6v. 'Aλλd δπωoδηπoτε Θd πρθπει vo
καΘηo01αoε τo0g oτφταρxεq τo0 'EρυΘρoO σΙραToσ αvα-
λαμβovωv τηv 0πo1ρ6ωoι v6 μη κdη 0πo1ωρηoειq oθ Θ6μoτo
δξωτερικηq πoλιτι5ie oτo0q βυτκo0g. Σdv θπιβεβαiωoι μηo-
ρoΘμε vd ΘυμηΘo0με τηv oκληρη oτdoι τo0 Kρoστoεφ oηv
κρioι πo0 ακoλo0Θηoε ηv κατdρριψι τoΘ Y-2. Σ' δκεivη ηv
κρioι oi αrμτιωτικoi δπoιξov δvα πρdlτo ρ6λo κιvo0μεvoι α16
πρooκflvιo. Στf1v oυvεδρiαoι τoΘ Mαlicυ τo0 ovωτdτoυ ooβι'6τ δ
'AvτρθΙ Γκρθτoκo, διoιητηq τ6v δυvdμεωv τo0 ouμφιbvoυ
τfrq Boρooβiαg dπθκλειoε, δτι δ Kρoστoεφ oηv διooκεψι
κoρUφηq oτ6 Πoρioι Θd μπoρo0oε vd κdvη δτιδf1πoτε hΜo
dπδ τ6 γξ αξεoκεπdoη τd θπιΘετικd o16δια τo0 iμπεριαλι-
σμoc,D. Kαi δτoι 6γιvε, καΘ' δλη τηv διdρκεια τflg διαoκ6ψεωq
δ 0πoυργ6q dμOvηq αrρατdρ1ηq Mαλιvoφoκυ δθ 6φuγε oυτε
λεπτδ dπδ τ6 πλευρ6 τoσ Κρo0τoεφ.

Παρ' δλεg τiq 0πo1ωρηoειq τ6v πoλιτικδv καi τo0g
oυμβιβαoμo0q τιiv αrρατιωτικ6v η κρioι τo0 Bερoλivoυ (εiτε
o6v αiτιo εiτε σdv dφoρμη) δι6λυoε τα o1θδια τo0 Kρoστoεφ
γιd oiκovoμικθg μετoρρυΘμioειg. Στδ XXl oυv6.δριo τo0
κδμματog, πoΦ δγιvε τ6 iδιo δτoξ, oi oiκovoμικ6q απoφdoειq
Tτεριεi1ov μiα oειΦ dvτιφdoεωv. 'Aπ6 η μiα θξηψειλαv ηv
τδoo πoΘo0μεvη dvdπτυξt ηg δλαφρδq βιoμηxαviαg καi ηg
γεωργioq κoi dπ6 ηv oλληv ciφηvαv vd θwoηΘfr δτι 6πρ6κειτo
γι6 μακρoπρδΘεoμα πρoγρdμματα.

"oτι θπρ6κειτo γιd μiα διελκυvοηδα μεταξ0 Kρo0τoεφ
καi ooβιετικoE M.l.C. τ6 κατdλαβε καvεiq dργ6τερα. Tηv 5ηv
Moρτioυ 1962 μ6 τ6 dvoιγμα μι6q δλoμελεiαq τηq Kεwρικfrq

'Eπιτρoπfrg δ Kρo0τoεφ ovηγγειλλε θvα πρ6γρoμμα βoη-
Θεiαq για τηv γεωργiα, dΜd τθooεριg ημερεg oργlτερα
διευκρivιζε δτι τd αvoγγελΘθvτα μδτρo δεv θλαμβαvovτo εig
βdρoq τηq βαριαg βιoμη1αviog κo( τηg δμυvog τfrg 1ιiρcrg. 'H
ovαφoρd αrηv <iμυvα δθv flτoν τυ1oio, 0orερo oπδ λiγεg
ημθρεs εΤδαv τ6 φ(iq τριo ciρΘρα τo0 αrρoτoρ1η Mαλιvδφoκυ
(odv Koμμoυvιαηq, oηv Πραβδo, oτOv 'EρυΘρδ αoτ6φ), με
τd δπoiα θξεΘειdζετo η oπoυδαι6ηq τδv πυρηvικδv δπλωv,
αMo καi τδv oυμβατικδv καi θζητεiτo μiα περoιτ6ρω δvio1υoι
τo0 oτρατιωτικo0 μη1oνιoμoσ.

M6 ηv rπΦoι τo0 KρoΟτoεφ oi cryδoεrq μετoξιi σΓρoτou
κα[ κυβερvηoεωζ δlιvαv πι6 πoλ0πλoκεq. oi oυζηηoειζ κoi oi
διαπραγματε0oειζ πo0 ακoλo0Θηoαv δδηγηoαv oθ δvα εΤδoq
oφαιρικo0 oυμφιbvoυ αriq δξηs περiπoυ.βooεtg: dπιτoxυvo_
βvη αvoπτυξι oτlv τoμ6α τιilv πυρα0λωv, oημαvτικη αvoπτυξι
τo0 δικτ0oυ αιrrιπuραυλικfrg πρoorαolog διαηρηoι τo0 δπιπ6-
δoυ τδv oυμβατικωv δυvαμεωv με oυvε1fl βελτiωoι τδv
0λικιilv. Mδ λiγα λoγιo oi Mπρεζvιεφ καi Koo0γκrv δ6Χτηκαv
τiq απαιτηoειg τoΘ oτρατιωτικo0 κατεoημ6voυ oλλα δζητη_
oαv περιoo6τερη παραγωγικ6τητα δηλαδη μεγαλ0τερη ovα-
πτυξι τiq τε1voκμτικflζ δoμηζ τoσ 'EρυΘρoυ oτρατo0.

oi ooβιετικoi orρατιωτικo( κα[ μθ τo0q διαδo1oυg τo0
Kρoοτσεφ (lnηρξαv dπoφαoιoμEvoι vα διατηρηοoυv τηv oυτo-
voμiα τoυg. A0τ6 φovηκε τ6 1967 μθ τov Θαvoτo τou
0πoυργoΘ 'Aμ0vηg Mαλιvoφoκυ, μθ θξoiρεoι τo0g Tρ6τoκr
κα( Στdλιv τ6 0πoυργεTo 'Αμυvηq τ6 κατελαμβαvε παvτα μio
αrρατιωτικη πρooωπικ6τηq. M6 τov Θdνατo τo0 Mαλιv6φoκυ
διoδ6Θηκε oηv M6o1α δτι δ μελλωv ilπoυργoq 'AμUvηg frταv
δvαg πoλiτηq δ Γ. P. oOoτivωφ, oυγ1ρ6vωq αr6v 'EρυΘρo
doτ6ρα δημooιε0ετo δvo ciρΘρo, πo0 0πεvΘ0μιζε τηv παρα-
δooιακη κυριαρχiα τo0 κoμματog oε καΘε θκδηλωoι τfrg
ooβιετικfrq κoιvωviαq. Παρ' δλα α0τα θπi δεκα τρεig ημεφq
τ6 διαταγμα τfrg δvoμαoiαq τo0 v6oυ 0πouργo0 παρθμ'εvε
αδημooiευτo καi δτov 6δημooιεUΘη lφερε τδ δvoμα τo0
oτρατdρ1η Γκρdτoωφ'

Σ' δλεg αιiτθq τ(q περιrπΦoειζ δ θρυΘρ69 oτρατοg
oυμπεριφ6ρΘ11 odv μlo αUτ6voμη iμαδα δXt μδvo πρoαrα-
τε0oυoα τd oυμφ6ρoντα τflq κααrαq, dλλα μερικεg φoβg
παiρvovταq oτd 1θρια τoυ τd ηviα α0τo0 τo0τoυ τo0 κρατoυg.

Tηv θπoxη τo0 Σταλιv, περioδo απoλ0τoυ oταΘερoητoq
τfrq πoλιτικfrg θξoυoiαq oi "Evoπλεg δυvoμειg δ6v dκo0oΘη-

' καv πoτ6. EΙ1ov dκoυoΘη τo 1923 ηv δπoxη ηq πoληq
μεταξ0 τfrg Τρoτoκιαrικηg μειoψηφiαg καi τiq "τρ6iκαζ"
Zηv6βιεφ, Kdμεvεφ, Στdλιv' Πληoιαζovτoq τoΘ Xtl oυvεδρioυ
δλ6κληρη η φρoυρo ηg Mdoxoq θτoxΘη μθ τ6 μθρoq τo0
Tρ6τoκι, dλλd τo μεγαλ0τερo μ6ρoq τιilv v6ωv oξιωμoτικ6v
α16 0πδλoιπo τfrq 1ιilραg δτdxΘη με ηv oτρoΙκα" διευκoλ0-
vovrbq ηv τελιη ηξ θπιτυ1io. Movo δμωg μετα τov Θαvqτo
τo0 δικτdτoρα oi dξιωματικoi oπθκηoαv πoλιτικη βαρUητα.'Η μυoτικη dαrυνoμiα καi η γρoφειoκμτiα δξαoΘθvηoαv θv6l
απoκτoΘoαv δ0vαμι τ6 κ6μμo κoi oi "Evoπλεg δυvαμειg.
Γεvικoτερα τελειιbvει η θπo1η ηq dπαΘoOg αrαΘερoητoq καl
dρxiζoυv oi dγδv.εg τ6v θπιγ6vωv oi δπoToι civoιξαv τov δρ6μo
γιd τ(q πρωτoβoυλiεq τιiv αrρoτιωτικδv. EΙvαι βεβαιo δτι oi
oτρατιωτικoi δπαιξov ρ6λo πρωταγωvισroσ στηv θξouδετερω-
oι τo0 Mπδρια, δ δπoiog δq αρxηγδq τ6v μυαrικωv Uπηρεoιιilv
τo0 Στdλιv ηλεγxε τd παvτα. Tηv v0κτo τflg oυλληψεωg τoCl
Mπ6ρια μov6δεξ τoσ 'EρυθρoCl στρoτoο εΙ1αv oυγκεvτρωΘεi
γ0ρω dπδ τηv Moo1α καi δ0o oτραταρ1εg δ Zoυκωφ καi δ
Κovιεφ τ6v ouvdλαβciv πρooωπικιig. 'Eκεivη τηv vOκτo oi
αrρατιωτικoi θτα1Θηoαv μθ τoν Mαλθvκωφ αMα, δπωg 9iδαμε,
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Κoιταζoνταq oτd μaτια τηv πoλιτικr1 fιγεoiα. Oi vεαρoi
aξωματικoi dπoτελo0v τ6v aardΘμητo ιafiγovται τo0 μ6λ-
λowog.

δταv dργ6τερα δxασαv τflv δμπιoroοUη τoυq o' αOtδv τδν
θγκατθλειψov

Miα dλλη απoιμoιαrικη παρ6μβαoι δ1oυμε τ6 1957. 'o
Kρo0τoεφ θ1ει διαβdoει τf1v oυvrαροκrικfi dvαφoρd τoυ'τ6
XX oυvθδριo θγκαιvιαζovrαq τηv dπoαrαλιvoπoiηoι, δ6v δ1ει
dκ6μη 6κφραoτεi tπ6ρ τo0 κoταvαλωτισμoο, κoi oi αrμτιωτr
κoi εΙvαι μαζi τoυ. -Eτoι δταv δvαvτiov τo0 Kρo0τoεφ iτdxΘη
oΦτ6 πo0 dργ6τερα 6voμdοΘηκε dvrικoμματικl1 δμdδo dπoτε-
λoυβvη dπδ τoUq Moλ6τωφ, Kαγκdvoβιτq, Mπoυλψdvιv,
Σεπλιilφ, δ ατρατdρxηq Zo0κιαp, 0πoυργ69 'AμUvηg, δδωoε
ηv dπoφαoιoτικη βoηΘε-ιd τoυ αrδv πριiτo γραμ[ατ6α. 'Evδ
ηδη διαγραφ6ταv αrηv δλoμ6λεια μiα πλειoψηφiα dvri Kρo0-
τoεφ δ Zo0κωφ δΘεoε αηv διαΘεoi τoυ μερικd αrρατιωτικα
dερoπΜvα εiq τρ6πov δoτε vd μετoφερΘoOv αrηv Mδo1α τα
μθλη τoσ κδμματoq, τd δπoΙα δ6v εΙ1αv πρoλΔβει κoi f1

παρoυoiα τδv δπoiωv Θd μπoρoσoε, δπωq κα[ 6γιvε v6
dvατρθψη τδ oπoτθλεoμα TRs ψηφαρoρiαg. 'o Ιδιoq δ
Zo0κωφ, θπετ6Θη αrflv dvrικoμμoτικη δμdδα dπειλιbvταq δτι
Θd dπoκαλOψη τηv ε0Θ0vη δv6g δκdαroυ oτfiv αrαλιvικf1
τρoμoκρατiα καi πιΘαvδv κα1 ηv xρηoι βiαq.

Σηv πoλιτικη ioτoρiα τo0 'EρυΘρoCl αrρατoσ δ αrρατdρ-
1ηq Zo0κωφ κατ61ει μiα μovαδικl1 Θ6oι. M6 α0τ6v δπικεφαληq
oi ooβιετικ69 "Evoπλεg δυvdμειq πρooπdΘηoαv dvoικτd καi
απρoκdλυrπα v6 κυριαρ1ηoouv αrηv πoλιτικf ζωt't ηs EΣΣΔ η
τoυλ61ιorov vd εΙvαι δvαg dπoφooιαrικOg ηq παβγωv.'o Zo0κωφ flταv δvαq dπλ6g αrρατιιilηq τo0 τoαρικo0

. irτπικoO, dλλd ηδη πoλ0 πρ[v τf1v 'oκτωβριαvfl 'Eπαvdoτooι
πρoθτρεπε τoUg oυvτρ6φoυξ τoU vd dρηΘoOv vd κrυrτf1ooυv
τo0 μπoλoεβiκoυq διαδηλωτ6q. ''Aξιωματικξ τo0 'EρυΘρoO

αrρατo0 δγιvε αrρατdρXηζ oΤηv dρxi τoil B' παγκooμioυ
πoλθμoυ κoi δε0τερog μετd τδv Σταλιv, δ δπoioq dργ6τερα
τ6v dnεμdκρυvε. Mετd τδv Θdvατo τo0 δικτ6τoρα ξαvαεμφα-
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v[ζεται 0φυπoυργ6q 'Aμ0vηq, Unoυργξ, 0πoψι,1φιo μ6λoq
τoσ πoλιτικo0 γρoφεioυ τfrq κεvτρικfrg θπτρorηq τo0 KKΣE.
Mετ6 ηv dπαραoιorικt'1 πoρ6μβooΙ τoυ θvαιπiov τflq dvrικoμ-
ματικflg 6μdδoq δ Kρo0τoεφ τ6v θβof1Θηoε v6 γΙη 'Evεργδ

μθλog τo0 πoλιτικoE γραφεioυ fiq κεvrρικflq δπιτροrιfig
πρovδμιo τ6 δπoiov δ6v εi1ε δΦεi o6 καvθvα αrρoτιωτκ6.
'Yπflρξε i αrιγμfι τfrq μεγαλυτθραq πολιπκfrg δυvdμεωqτo0
'Eρuθρo0 oτρατo!. 'o Zo0κωφ δπθτηε fiv δκδooι δvξ
διατ6γματoq πo0 dπαγ6φυε κ6Θε κριτικη τ6v dπoφ6oεωv
τ6lv αrρατιωτιι<δv διoιητιlv αrig oυvεδρι6oειq τ6ιt κoμβατr
κGlv πυρf1vωv τδv 'Evδπλωv δυνdμεωv. 'o μεγαλιiτερoq
βαΘμδq oOτovoμiαg πo0 εΙ1αv πoτθ oi ooβιετικoi αrρατιωτικoi.

'H δ0vαμιq τo0 Zo0κιαρ κρdτηoε τ6ooερει9 μivεg dιpo0
r6v 'lo0vιo μ6χρι τ6v 'oκτιilβριo τo0 't957. Ξαφvικd δ1ooε τd
πdvτo' 'o iδιoq δ KρoOτoεφ τδv dvτκατθαηoε κoηγoμδv-
ταq τov δτι παρ6βει τiq }εvιvιorικθq dρx6q πo0 dφoρoOv τflν
διokηoι τoσ oτρατo0 καi δπωq εfuε καταργflσει τω δλεφ1o
τoσ κ6μματo9 καi ηζ κεvτρικflq δπιτρoπfrq α16 cπρατ6 κoΙ o16
vαυτικ6.

'Aργ6τερα ηv 3η Φεβρoυoρ1oυ 1959 σrο XXl α.lv6δριo δ
διdδox6q τoυ αrμτdρ1ηq Mαλιv6<poκυ διε1ιilρηoε τig δvo_
πλεq δυvdμειξ dπ6 τδv ZoΟκιυφ Μγovταq δτι f1 κεvrρκf1
δπιτρorη εΙ1ε αvακαλ0ψει θγκαiμlq τig φιλΦoξΙεg τo0
πριbηv 0πoυργoσ καi εΙ1ε, διilbει o' α0τ6v τ6v lπiδξo
Bovαπdρm δvα κoλ6 μdΘημα.

'H dvαφoρ6 oτov Bovαπdρτη, η λ6ξι θγκoiρωq δivouv τ/1v

δvτOπωoι δτι κdτι μιαγειρειilει δ αrρατdρxηq τ6 δπoiov γρηγo-
ρα dπεκoλ0φΘη κoi θξoυδετεριbΘη.

Σηv πρoγμoτικ6τητo η dvoδoq τo0 Zoιiκιυφ δγιvε βα
θπo1t'1 κoτα ηv δπoiα δ Θdvατoq τo0 Στdλιv εI1ε dφf1oει δvo
κεv6 θξoυoiαq κo[ oi διαμdxεξ τδv cπιγ6vωv εI1αv δημιoυργfi_

*
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σει μια ρεUσΦ κoτdστoσι, τt\v lπoiαv δ ZoUκωφ Θθληoε vd
δκμεταλευΘfl, γιd v6 κ6vη τ6v 'EρuΘρ6 αrρατδ ρυΘμιαri ηq
κατooτdoεωq δivovταq τf1v πoλιτικf1 o0τovoμiα. " σrαv δμωg η
πoλιτικi iooρρoπio dπεκατεαrdΘη δ ρ6λo9 τoΘ Zo0κωφ καi
αtτ6q τoΘ 'EρuΘρoσ oτρoτo0 UπoβoμΘioΘη καi θξηφoviΦη
δπωq γivεται Φ δλo τ6v κ6oμo.

Miα dκ6μη φoΦ oi ooβιετικoi ατρατιωτικoi dv6λαβαν
πoλιτικf1 πρωτoβoυλiα, δταv β τflv oειρd τoυ'δ Kρo0τoεφ
δχαoε τiv δξoυoiα τ6 1964. Kαvθvαg δθv ξθρει μθ oιγoυριd
τ6 παραoκfivιo καi τιπικd φoivετoι δτι oi oτρατιωτικoi παρ6μει-
vαv o0δ6τερoι. 'H o0μπτωoιg δμωg, δτι τfv παραμovt'1 τfrq
rπιboειξ εΙ1ε ξεoπdoει, γιd μio dκ6μη φoρd, f1 διoμα1η
φταξU KρoOτσεφ καi τ6v oτρατιωτικδv κoi τιlv δκπρooιbπωv
τis βαριas βιoμηxαviαq ατ6 κoυτ6 Φμo τιiv καταvαλωτικδv
dγαΘδv, dφf1veι πoΜθg oκ6ψειq. -Av κα[ Θ6 flτo oπλoiκδ v6
πιαrθψoυμε δτι f1 rπιboι τo0 Kρo0τoεφ εΙ1ε odv αiτιo κα(
dφoρμt τ6 ζεμπλι τηq Pιυooiδog voικoκυρδq.

M6 τtv rπιiloι τo0 Kρoστoεφ μiα v6α ιβoιg oταθερ6ητoq
τfrg πoλιτικflq θξoυοiαq θρxiζει. 'o 'EρυΘρ6q αrρoτδq

dπεo0ρΦι αηv oκιd. "Evαg πoλιτικ69 δ oΟoτivιαp μετd τ6v
Θovoτo τo0 Γκρθτoκo δvoμdζετoι 0πoυργδg 'Aμ0ηg με τδv
βαθμ6 τo0 αrρoτdρχη, ooφfrq nρoειδoπoiηorg nρ6q κoΘε
πλευρ6 αrρατιωτικη τ] πoλιτικη. 'o Mπρθζvιεφ dπoκτδ τ6
δικαiωμα vd φθρη δnλo μθ τδ μovδγρoμμα τoυ τ6 δπoiov εΙ1αv
oi τo6ρoι καi κdvει μερικ6ζ θμ<μv(oειq μθ αroλη.'o μεγoλoq 6ψωorog γιo τ6 Kρεμλivo εΙvαι oημερα oi
dξιωμoτικoi, o[ δπoioι κατθ1oυv τ6 βαΘμl τo0 αvωτθρoυ καi oi
δπoioι δ6v θπoλθμηoov ατδv B' παγκδoμιo πoλεμo, αΜo
θκπαιδε0Θηκαv ατ[q δoκιμαo[εg τo0 ψυ1ρo0 πoλθμoυ. E[vαι
τε1yoκρdτεg, μθ τηv oτεvη δvvoιo ηq λθξεωq, κoi υrηρε_
τo[lv μio 0περδ0vαμι.

Θ6 εΤvαι πdρo πoλU θvδιoφ6ρov vα παρoκoλoυΘηooυμε τ(q
oχθoειq τωv μθ τl1v dπηρ1αιωμ6vη κoμματικη ηγεoio, 6ταv Θα
δλΘη t oειρα τoυq vα.διoικηooυv

Tδ oυμπλεγμα κατωτερδητog τ6 δπoiov oημ6δεψε γεv-
vι6g ooβιετικ6v dξιωματικιilv, τo0g εΙvαι oγvωoτo. Koi μ61ρr
Φμερα αi αvτιφρovo0vrεq πρoθρ1ovται.απ0 τo0g πoλιτικo0q
κ0κλoυg. Θd εΙvαι δμωg π6vτo δτoι; a

To KατUv Kαi oi Pδooι

T6v 'loUλιo τoο 41, oi nρoελα0vovτεg αrflv - μ61ρι τδτε
καi 6λ6ω γερμαvoρωoιιtflq oυμμαxiαq ρωoικf1-Πoλωvio, Γερ-
μαvoi, dvεκdλυψαv τ6v δμαδικ6 τdφo 10'000 Πoλωv6v
dξιωματικιiv τo0 πoλωvικoεl στρoτoο, αrδ δdooξ τo0 Kατ0v.
'oλoι τoμq εΙ1αv θκrελεoΘi μθ τt'ιv πoλαιd πφοφλfr μ6Θoδo
τo0 κoμμoυvιoμoO: μιd αραiρα oτ6 oβθμo! Kαi δπειδt'ι oi
dξιωματικoΙ τo0.orρατo0 τoΘ τ6τε δικrdτoρoq fiq Πoλιtviαq
(μ6xρι τ6 1939) δ6v μπoρo8oε vd εivαι... κoμμoυvιαrαi, τ6
α0ταπ6δεικτo oυμπθραoμα fiταv δτι flοov dvτικoμμoυvιαrαi,
δτι εΙ1αv αi1μoλωτιoΘη dπ6 τoOq Pιbooυq απ1v περιoxt't τoυq
ηq.. διαvoμiq καi δτι δκτελθoΘηκαv γιd vd dπoκεφoλoΘη δ
Πoλωvικξ orρατ6q dπ6 dvrικoμμoυvιoτdq dξιωμoτικo0q.

'Etαoτε, ol P6ooι κα[ oi ouvΦoιn6ρoι ξ6δεψov θκoτoμμ0-
ρια ρo0βλια, μυαλd, μελdvιo καi πθwεq, γιd v' dρηΘοOv τ6
θιφαvθq καi vd τ6 δπιρρiψoυv ατo0g.. ΓερμovoUq. oOαi τoig
tτηΦvoιq!

'Aλ}ιd η dλf1Θεια βγαivει dπ6 τ6 θπiημα α16μoτo κoi...
π6wεg κoμμouvιαrδv. Στd dπoμvημovε0μoτo τo0 ΠoλωvoO
δξoατρακιoΘdvroq τ6 1970 ηγθτr',l Γκoμo0λκα, τd δπoiα
δημoαεOΘηκαv φ6τoq οrf1v Δσoι (δxι αriv 'EΜdδo!), dvoφ6-
φται δτι, κoτd τt]v θπoxη τiq αΑπoαrαλιvoπoιηoεωqυ, $
Kρoυαroιiψ "oυvεβotλευσε" τ6v Γκoμo0λκo vd δμoλoγηoη
τftv αραγlt ιδq δοπρα1Θeioα dπ6 θvoπλεq πoλωvικθq κoμμou-
vιαrικθq δμdδεq καi vd θπιρρiψη τl1v ρ0Θ0vη o6. .. διατoγη τo0
Στdλιv, πρiγμα πo0 - λ6ει - dρvt'ιΦκε δ Γκoμoι]λκα!

'Aκ6μη μ1α dπ6δεξιq τfis Φρdδιαg κα1 ηq 0πoκριoiαq
τιiv κoμμouvιαrδv.
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H ΓYNAIKA

(A0τεξo0oια oτ6v Koσμo Tηs)

oi 1ρovικoγρdφoι τoΘ 19oυ αiιivoq dνoφ6ρoυv δ0o
περιπτιboειq κατd τdg δπoioq 'Awλiδεg γυvαΙκεg ηγoρdoΦ-
oαv απ6 τo0ζ dvδρεq τωv εig τt'1v αγoρdv, 'H μio γυvαiκα
ιδδηγηΘη θκoυoiωq εig ηv dγoμv, oυρoμθvη dπ0 τδv λαιμδv
μθ δvo oκoπiαrρι" ηγoρdoΘη ovτi μιoflg κoριilvoq κoi δδηγηθη
δωq τ6 oπiτι τoΘ v6oυ oυζOγou τηq. Tdv ciMηv, ηv iγ6ραoεv
6voq ξεvoδ61og δια vd 0πηρετfr εiq τδ παvδo1εiov τoυ.

Δθv ημπoρoΘμεv vα εiπωμεv δτι η μ6Θoδo9 o0η frτo
oτερε6τυπo9 δoov dφoρd τηv κoιvωvικηv μετα1εlριoιv τflq
γυvαiκαg πρδ θκoτovταετioq. Δθv flτo δμωg ηv θπo1ηv
δκεivηv η γυvαiκα dπεριoρioτωg κτημo τoσ dvδΦq;

'o ovδραg θλθγ1ει ταg πρooωπικαg 0πoΘ6oει9 ηs, ηs
διαγρoφει τd 6ρια πo0 δ6v δ0vαται vα υπερπηδηoη, ovτλεΙ
δOvαμιv dπδ τl παvαρ1αιov δiκoιov τo0 lo1uρoτθρoυ, πo0
Θθτει τ6 Θηλυ 0π6 τηv dvδρικηv 6ξυoiov.

M6 ηv Γαλλιηv δπαvdαταoιv, δηλoδη πρ0 Tηζ δκρηξεωq
dκoμη τηq Γoλλιηg δπαvαoτdoεωq, αρxiζει oιγd oιγα vα
oυvτρlβετoι αυη η noκλoβιd τfrξ γυvαiκαq",

Mιo vδα κooμoΘεωρiα, η θπικρoηoασo αρxη τfrq ox6oεωq
φ0oειυq καi dvΘριbπoυ oυv6βαλεv εiq ηv διαoπαoιv τδv
τει1δv τηq δoυλεiαg: f1 διδooκoλiα περl io6τητog.

'Eπi ηq βdoεωg ηq io6ητoq αUτflq πρooεδ6Θη εiq ηv
γυvoiκα v6o dξiα κα( Θδoιg. Διd ηq θvεργητικfrg αrdoεωq
α0τ6v τoOτωv τriv γυvαικ6v dρ1iζει η dπελευΘθρωoiq τωv.

'o αγιbv o0τog τo0 Θηλυκo0 γ6voυq dπθβλεπεv εig τt'1v

θξαοφαλιoιv τιiv α0τ6v δικαιωμdτωv μ6 τ6v dvδρα' Xωρig
αμφιβoλiαv τo0τo θor\μαιvεv θπαvdαrαoιv εiq τ6v τβπov τflg
ζωηq μαq, πo0 κατα τdg παρελΘoUoog δεκoετiαq δφερεv
πρ6q θoωτερικηv κρioιv, δεδoμ6voυ δτι dvεπτOxΘη πoμλλη-
λωg πρ69 τ6v ΦιλελευΘεριoμ6v. Διδτι vαi μ6v η γυvoικεiα
dπαvdoταoιq τoσ παρελΘδvτoq oi6voq oυvθτριψεv αvαμφιβl-
λωg τηv "δλυooov θκεivηv τ6v δεoμδv", ηγειρε δμωq dκ6μη
μεγαλειτθραg dξιιiloειg io10og. Τηv δπo1ηv θκεiw1v θχρειd-
oΘη μεγdλη πρooωπικη γεvvαι6ηg δκ μθρoυq τ6rv αoκαπα-
v6ωv" τfrξ θπovαoτdοεωg, δπωq π.1' 0π6 τηq πρ<bηq
Γερμαviδoq iατρoO δ6κτoρoq Τιμπo0ρτoιoυg, η δπo[α θoπo0-
δαζεv εig τ6 dvoτoμεΙoν dπ6 κoιvoΘ μ6 τoOq δλλoυq dρρεvαζ
oπoυδααrog. Kαi η γεwαι6Tηq ηq α0π'1 παρθqε ηv θπo1t'1ν
θκεivηv πλoOoιov 0λικ6v εiq τα εiρωvικα oχδλια τ6lv θφημερi-
δωv, δκτ69 ηq Θυμηδioq πoU πρoεκλfiΘη εiq τ6 P6ι1αrαγ
δταv ιiμvημovε0Θη τ6 dξιoημε(ωτov τoUτo γεγovδq.

Kεvτρικ6v ημεΙov τfrg γυvαικεiαζ κιvηoεωξ δv Eiριbπη,
fiτo η δξωτερικη υλικη ovεξαρτηoio dπ6 τ6v dvδρα, oκoπδg,
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τδv δπoiov η γυvαiκα θπληoΙooεv dvαμφιβ6λωq διd ηg
βιoμηxovoπoιηoεωq.' Η αι]lτoπεπoiΘηoιq,τig γυvoικ6g dvη-
ψ<bΘη καi η dπδδειξιq τιiv πρoo6vτωv ηg dπεδεi1Θη' Πρ6κει-
ται tτερΓ γεγov6τoq πo0 ΘεωρbOμεv Φμερov πλ6ov ιitξ
αUτov6ητov.

'Eαv il γυvαiκα l'1ρκεTτo εig τdg θπιδιιilξειg α0τdg, Θd

θπετρ6πovro ioωq oi κρioειg δκεivoι, πo0 πρoflλΘov dπ6 μiαv
τoιαUηv θξθλιξιv. 'Aλλd η γυvoiκα θζtτει δλovθv περιoo6τε-
ρo: πdvτoτε θπαvηρ1ετo τδ αiιilvιov.πββλημα τfrq γυvαικo-
κρoτioq πo0 dvαφδρεται εiq τιiv ioτoρlαv τδv μεγdλωv
πoλιτιoμθvωv λoδv.

'Eζt'1τει ηv nρ6q τ6v ανδρo θξioωoιv εlq δλα τ6 δπiπεδα.
Toιoυτoτρ6πωg dvεπηδηoεv f1 γελoiα θκεivη Uπoρξιq τfrq
Σoυφραζ6τταg, τ6 Θfrλu πo0 dπε1Θdvεται τδ v6ικoκυρι6,
dvα μαoo6 θπιoη μovικ6q γvιiloε ιg, πoλιτικoλoγεΙ r] oυψρdφε ι.'H ooυφραζ6ττα dπεμακρUvετo καi θξωτερικ6lq κατd τ6
δυvατδv dπ6 τ6 τOπov τo0 γθvoυq ηg, θvεδUετo κατ6 τ6
dvδρικ6v πρ6τυπov, δκoβε τd μαMια ηg dvδρικd, dv γ6vει δ6
δδιδεv εiq δλα τ6vdvδρικδv τ6vov' 'Eζflτει vd θp δλευΘθφv
γvιbμηv εiq τflv θπιoτfiμηv, τl'1v πoλιτικηv καi τ6 δlκαιov,
παραΜf1λωq δ6 θvεφαvioΘη καi f1 dπoiηoig τηq περi θλευΘε-
ρiαq εig τ6v δρωτα, πoU ε0ρε τ6 κoρOφωμd ηs ειq ηv Θ6oιv
πo0 6λαβεv η 0πθρ τιlv γυvαικεiωv δικαιωμdτωv πρωτoπ6ρoq
'Aviτα ΛoUγκσμπoUργκ: ('H γUvαικα πo0 δ1ει oυvαioΘηoιv
fig dξιoπρεπεiαg ηq δ6v ημπoρεi vd dvε1Θfr τ6v v6μιμov
Ydμov".

'Eδιil διακρivει τiq τ6q ρΙζαq dπδ τdq δπoiαξ πρoηλΘεv f1

γυvαικεiα dπελευθ6ρωoιg: πρ6κειται περi dπεριoρioroυ dτo-
μιoμot], πo0 θΘετε nρωτoφovεig dπαιτfloειg.

Tελευταiog oκoπδg {τo f1 δλωoιq τoli κρdτoυq, i πληρηs
δηλαδη θξioωoιζ δικαιωμdτωv καi δoov dφoρd π1v πoλιτικf1v.

Γvωρiζoμεv πρωτoγ6voυq λoo0q dvdμεoα εiq τo0q δ-
πoioυg αi γυvαiκεg δμΛoΘv τfv iδιαιτ6ραv τωv γλ6:ooov πoU oi
dvδρεq δθv δχρηοιμoπoiηoαv πoτ6. ETvαι μiα dπ6δειξq τoσ
iδ[oυ, πρooωπικoΘ κδoμou τδv γυvαικδv, πo0 δρ1εται μ6v εiq
θπαφiv μθ τ6v κ6oμov τιilv dvδρ6v, χωρiq δμωg vd 6ξoμoιoσ-
ται' 'H γλιiooα oiτη τδv γυvαiκδv μδg φαivετoι ιδq oUμβoλov
τo0 φυoκo0 1ωριoμo0 τιiv δUo φUλωv dπ6 ηv Uπαρξιv τo0
&vΘρωπivoυ γ6voυq. 'Η κiηoιq διd τftv dπeλευΘθρωoιv τflq
γυvαiκαq δ6v iΘ6ληoε πoτ6 vd dvαγvωρlor1 6τι εig dMo
e0ρ0τερo θπiπεδα καi 0π6 dΜηv δwoιαv Θd 0πdρ1η πdvτoτε
μiα τoιαUη αγλ6ooα τ6v γυvαικ6rv>. -+
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ΠovτoO δμωq εiq τ6v κδoμov, δπoυ oυvεκρoηΘη μio
oiαδfrπoτε τdξιg, δπoυ κρdη, κoιvωvικαi μoμpαi κoi πoλιτιoμoi
δγεvνrjΘηoov, Oπiρξαv dπoτ6λεoμα τflg dπoκλειαrικfrq δρα-
αηρι6ητo9 τo0 dvδρ6q. Elq τd iργα α0τd αφι6ρωoε τdq
δημιoυργικαζ δυvdμειg τoυ. "oλαι αi πρooπdΘειαι πρ69
καΘι6ρωoιv τfrg γuvαικεiαq κυριαρ11oq πρooθκρoυoαv εiq τ6
γεγov6q δτι δια λ6γoυq φυoικoUq δθv εΙvαι δυvαη η
κυριαρ1iα oυη' 'H γλ6ooα τιiv γυvαικιiv εiq τηv dρ1θγov6v
ηq δημιoυργiαv εivαι dκαταv6ητoq dπ6 τ6v κ6oμov τδv
dvδβv. Ai 'Ηvωμ6voι Πoλιτεiαι παρε11ιilρηoαv εiq τdq γυvαi-
καg μiαv κακ69 vooυμ6vη "1q6r'. δικoιωμdτωv", με τδ
γεγov6g δθ α0τδ 0πoγβμμιoαv ηv dvικovOητo τωv v6
oυμβdλoυv θvεργιiq εiq ηv δημιouργiαv πoλιτιoμoΘ. 'o
ivδρqq εΙvαι δημιoυργ69 iαroρiαg, τ6 Θi1λυ ετvαι δ αiιilvιog
δηuιoυPY6C τ6v v6ωv γεvειiv. 'H ooυφραζθrrα nρooεπαΘη-
oε vd θξθλΘη τoσ γυvαικεioυ κ6oμoυ καi vd δημιoυργfoη
μθoo ε1ζ τ6 πλαioιov τoΘ dvδρικo0 φ0λoυ Ιδιov δiκαιov -
πρdγμo πo0 Θd ημπoρo0oαμε θπιτυ169 vd παρoβdλωμεv μθ
δvα παιδi EΦρωπo[ων πo0 τ6 παμδiδoμεv εiq τo0g Kιv6ζoυg
πρδq dvατρoφηv διd vd δημιouργηoωμεv δvαv Kιv6ζov. Tδ
dπoτθλεoμα fiτo δτι πρo6κυψε μiα Uπαρξιq xωρis γθvoq, η
δπoiα εig τf1v γυvαικεiαv γλ6ooαv fiτo γi iα( dπ6 oκoπoΟ δγιvε
dκαταv6ητoζ, dπoμακρυvΘεioα τo[l iδioυ κ6oμoυ.

Kατd τ6v τρ6πov α0τ6v f1 λιμπεραλιαrικf1 θπo1η 6Θφυoε
τf1v δλυooov τdlv δεoμιiv, μ6 τd δπoio f1 γυvαiκα frτo
θξηρημ6η dπ6 τ6v dvδρα, παρd τα0τα δμωq δ6v 6r6τυxεv
α0τη ηv dληΘfr θλευΘερiαv ηq. 'o μητριαρ1ιoμ6q dπθτυxεv.
Bεβαiωq δ 19oq oiιbv 61dριoεv εig τf1v γυvαiκαν vθαg
κoιvωvικdq παρo1ωρηoεq. 'Ωq θργατριo κoT6σπl dvτικεiμε-
vov θκμεταMε0oεωq τo0 καπιταλιoμo0 f1 δwoια nυπoαriρξιq
ηq μητρ6q" flτo δγvωoτoq κoi η 6λεuΘερlα ε1q τ6v δρωτα
κατθαηoε ηv γυvαiκα 0π6 v6αv μoμpηv θκoυoiov oκλdβαv
τo0 θvδρ6q. 'Eαv Φμεφα η E0ριbrη βαδiζει τ6v δρ6μov πoU
δδηγεi πρ69 μiαv vθov κooμoΘεωρiαv καi Θ6λη vd δπαναδιboη
τd δικαιιbματα εiq τηv φuoικfv καi δημιoυργικf1v ταξιv, πρ6πει
δπioηq v6 δεiξη καi τδv δρ6μovτιoυ flμπoρεivd dκoλoυΘηor1 η
γυvαiκα μ6 τ6 αioΘημα δτι Θd βαδiη πρδq μ1αv vθαv
δλευΘερiαv. ':'!-Evovτι τoσ dvδρ6q i ιiριμog γυvαiκo πρ6πει vd κoτθ1η
κdπoιαv iκαv6ητα δξελiξεωq - μ6 dΜoυg λδγoυg: η γυvoiκα
i1μπoρεi vd φΘdoη τ6 dvιilτατo δρια θξελiξεωg μδvov δκ
παραMt'1λoυ πρ6q τdq dπoιτioειζ τiq μητρ6ητoq. 'o Φvδραζ
δ6v Θd flτo εiq Θ6oιv vd φθρη τδ βdρoq α0τ6. 'H γυvαiκα
dιrrιΘ6τωq διαΘ6τει φυoικdq πρ6q τoστo iκαv6ηταq, αi δπoiαι
dπoτελoOv τδ μovαδικ6 ΘαΘμα τiq γυvoικεiαq ζωfrq.

A0τt1v δμωq ηv vεovικδητα πo0 61ει dvεξαvrλητoυg
iκαv6ηταq θξελiξεωq f1μπoρoOμεv vd τηv iδωμεv καΘαρd,
δdv πdρωμεv τρεΤq dvτιπρooωπευτικαq φωτoγραφiαq τoσ
dvδρ6q, τfrq γυvoικ6q καi θv6g δεκαετoOq παιδιo0 κoi τdq
παραβdλωμεv. Td 1αμκηριαrικd τo0 πρooιbπoυ δεικv0oυv
καΘoριbτατα τt'1v δμoι6ητα μεταξ0 παιδιo0 κoi γυvαικδq. 'o
dvδρoq dvαλ6γωq πρ6q τηv βιολoγικt'1v τoυ κoτdoταoιv,
φoivεται riiριμoq'

'H o0γκριoιg μεταξ0 vεαvioυ κoi γυvoικ6q μdg απoκαλ0-
nτει δλ6κληρov τ6 μυoτικ6v τδv iκαvoτt'1τωv τo0 θηλεoq.

Miα μητ6ρo μ6 rξη παιδιd εiq διαoτημα εiκooι θτ6lv
δπαηορε τ6 βdρog τo0 oιbμoτ6q ηg τρεiq φoρdζ.Tdg πρ6q
τo0τo iκαv6ηταq dπ6 oωματικflg dπ6ψεωq τdg dvτλεi dπ6 τd
0πδλoιπα τflg ζωτικδητ6q τηq' τηv δπolαv μετoβιβdζει εig τ0
τθκvo ηq.'Eδ6 dvαγvωriζoμεv fiv δημιoυργικt'1v, παvαρ1α[αv καi

μεγoλuτθραv απooroληv τfrq γιlvαικ6q, τηv δπoiov 6 δvδμq
δφεiλει μετd πρooo1iq vd παρακoλoυΘfl, δdv Θθλη v6
βoηΘηoη τf1v γυvαiκα εig τδ νd ευρη τ6v δρ6μov μι6q vθαq
δoωτερικfiq καi θξωτερικflq θλευΘερiαξ.

'H βαΘυτθρα μεταμδρφωoιq τfrq γυvαiκαg dπδ τflg dπ6-
ψεωq πs κoιvωvικflg ηg Θ6oεωq δλαβε 1ιiμv εig τdq
βιoμηxovικdq π6λει9. 'Ev dvrιΘθoει πβg τoUq dγρ6ταq, oi
βιoμη1αvικoi θργdται εΙvαι 1ωριoμθvoι εiq δι1o κ6oμoυq: 'o
δvαq εIvαι τo0 dvδρ6g πo0 περικλεiεταιdπ6 τoUq τoi1oυg τoU
θργoαrαoloυ, θv6 δ dMoq εiιloι τ6 oπiτι, δπoυ διoικεi η
γυvαiκα κoi μdλιoτα κατd τρ6πov, πo0 δθv δγιvε πoτ6
αioΘr1τ6q dπ6 τoυg oγρδταg. (T6 γεγov6q δτι τιbμ κατd τ6v
πδλεμov μετeβλfΘηoαv τd πρdγμτα δθv dλλdζει καΘ6λoυ
ταg Θεμελι<bδειg α0τdq dρxds). 'o dγρ6ηq εiq τ6 κrfrμα τoυ
εivaι δ κ0ριog fis ζωηs καi ηq δργαoiαq. 'o δργ6ηq πdv δτι
ευρioκεται δκτ69 τo0 κ0κλoυ ηq δργαoioq τoυ, τ6 dφlvει εlq
ηv γυvoiκαv τoυ. A0η τδv dvτιπρooωπε0ει θvιbπιov τιlv
δημooiωv dqιlv, εΙvoι η κυρio τo0 orτιτιo0, oυγκατoικoUoα μ6
τo0q oυψεvεiq τηq. Διd τδν dγρ6ηv oi oυψεvεiq τoΟ
ovδρ6ξ πoiζoυv τβv ημαwικιilτερov βλov καi εIvoι θκεivoι oi
δπoioι oυvflθωq θiτioκ6πτovτoι τ6 0πoαroτικ6v. 'H μητθρo fiq
γυvoiκαg, l't γιαγιd δηλαδη, παiζει μεγαλOτερov ρ6λov εiq τrrlv
dvατρoφηv τ6v παιδι6v τo0 θργdτoυ παρd η μητ6ρο τo0
ouζuγoυ.

'Η μεταμδμρωoιg αOτfl τiq γυvαiκαq παραηρεTτoι καΘα-
Φ oπ6 τηq dρ1εγ6voυ δπoxfiq μθxρι τηξ σημεριvηq.Σημαivει
κατ' θξo1ηv τ6v δριorικ6v δρδμov τfrq γυvαiκαq θπ6 τδv
λαβ0ριvΘov τιiv διαφ6ρωv iδειiv πρ69 τ6v oΜθη κ6oμov ηg.
Tδ παλαι6v μητριαρ1ικ6v o0oημ ευρioκεται εiq fiv καμrτt'1v
κ6πoιαζ vθαq απoφαoιoτικfrg σrρoφηs. 'Aφηvει εig τδv 6vδρα
δvα μεγ6λov τoμ6α τfrq ζωηq πρ6g γ6vιμov δραoηρι6ητα,.
1ωρig vd περιoρiζη o0δαμo0 ηv γυvαiκα, fi δπoiα τoιoυτoτρ6_
πιη δ0vαται vd dκrελ6oη τηv βιoλoγικηv dπoαroλfv ηq,
τoυτo1ρδvωg δ6 κoi τd v6α μεγdλα καΘf1κovrα ηg πo0

*
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oυvδθovται μ6 τηv dvεξαρηoiαv ηq.'Εδιil αρ1iζoυv τα vθo, μεγdλo πρoβλημoτα, πo0 Θ6
nρoκUψoυv nρδ παvτ6q μετd τrtv θπιαrρoφη τΦv γυvoικεiωv
θργoτικδv δυvdμεωv εΙq τt'1v oiκoγεvειoκl'1v ζωηv. 'Eπi τo0
πoρδvτog βλθπoμεv πλf1ρειq θλπ[δωv πρoΘ6oειq, ταυτo1ρ6-
vωq δμωg κoi τdg ovαπoφε0κτoυq oυγκρo0oειζ' Δι6τι dκρr
βιilq τα oυζuγικα θκεTvo ζε0γη πoU ouγκρoτoivroι dπ6 τo0q
βιoμηxovικo0q θργoτοg κoi εiq τoΟq κ6λπoυ9 τιilv δπoiωv
ovorπυooεται η v6α κoιvωvικη iδ6o τηq γυvoiκoq, εΙvαι κατd
πoλ0 μεγoλ0τερov πoσoστ6v dτυp αn6 θκεivα τιiv βιoτε1-
νδv, τδv θμπ6ρωv, fr τιiv 11ωρικδv, δπou ivδραq καi γυvαiκα
ζoOv καi θργoζovται κoΘημεριvιig μθoα εiξ τ6v iδιov κ6oμov.
"ooov oμωq περιooδτερov dvoγνωρiζo-υv oi δvδφg πoiov
v6ov περιε1δμεvov ζωfrg ημπoρεivd dπαξoληoη ηv γυvdiκα
κo[ δoov κoλλiτερα θwooΘv αi γuvαiκεg τdq δυvoτ6ητdg
τωv, πoυ δ6v Θiγoυv φυoικd τ6v &vδρα, τ6oov εOκoλιirτεμ
πληoιOζoμεv πρ6q τηv θκπληρωoιv τo0 oκoπo0.

" oταv λθγoμεv δτι η γwoικεio δπαvdoταoιq dπθδειξεv δτι
πραγματικιilg f1 γυvαiκo εΙvαι iκovη δι' 6λα τ6 θπαψ6λμoτα,
δθv αρvo0μεΘo δτι αi πρoUπΦθoειg δι' δκααrov βπ6ψελμα
εΙvοι διαφoρετικoi.

"Evα oπ6 τd oπoυδαιoτερo μεMoyrικd πρoβλflμoτα Θd
εΙvαι η θξεUρεoιq v6ωv καi κατoMηλωv δd τftv γυvoiκα
θπαψελματωv. Τo πρδβλημo Θd λυΘη μ6vov δταv αηρι1Θ6-
μεv εig τηv εtρωπαiκηv κooμoΘεωρiov, owδεoμθηv μ6 π1v

φυoικηv τdξιν.
'Enαγγθλμoτo πo0 προoιδιdζoυv εiq τfiv γυvαiκo εΙvoι

θκεivo, πoυ oυμβαλλoυv εig τiv oUvαψιv Φ(θσεωv μετοξ0
dvΘρι.ilπωv καi παρ61oυv βoηΘειαv: ιδq 6πιαημovιη βoηΘ6q,
Φ γραμματευq, Φq dδελφη εiq τ6 voσoκoμεΙov Θd δργαΦi
κoλ0τερα απ6 τov civδρα. 'H εioπρακrωρ εiq τδ τρo1ι6δρoμov
βoηΘεi oυvηΘωζ τ6 κoιvδv, δv6 δ ε1oπρdκτωρ τoπoΘετεi

ευχαριστωq δαυτ6v εlg πρovoμιo01ov Θθoιv 1εταξ0 τ6v
τoξιδευ6vτωv εiq τ6 δ1ημd τoυ. 'H διεuΘOvτριo θvξ oiκo-
τρο<ρεΙoυ εΙvαι δ iδεωδδq κατdMηλoq lvΘρωπoq εiq τiv
κoτdλληλov Θθoιv πo0 δθv f1μπoφi v6 dvτικαταoταΘfr πoτ6
dπ6 τ6v 6vδρα. "σrαv δ μη1ovικδq θv6g γεραvoO oηκιilη τ6
θμπ6ρευμα dπ6 τδ δvα μ6ρoq δι6 vd τδ μεταφθρη dΜo0, fι
κiηoιg ηq μηxαvηq, τ6 τε1vικ6v μθρoq, oi κιvητflρεq κoΘδg
λειτoυργoOv, τoΘ πρooφ6ρoυv 1αρdv. 'AvτιΘθτωq, μiα γυvαi-
κ.o πo0 Θ6 δκoμvε τf1v iδiov θργαοiαv Θd δβλεπε εiq τ6v
γεραv6v τiv dπλiv διαδικαoiαv τo0 oυvδ6oμoυ μεταξt δ0o
θργoτδv, πo0 περvoΘv τ6 θμπ6ρευμα dπ6 τδ δvα μθρoq α16
δMo.

Mθ δoα dvαφθρoμεv θφlψαμεv απλ6ζ μερικdq βooικdq
iδ6oq δoov dφoΦ τiv Θθoιv dvδρ6q καi γυvαικ6q εiq πiv
κoινωviαv. 'o δvδρoq εΙvαι δ δημιoυργδζ καi δ dρ11ιτ6κrωv,
dκ6μη καi ε1q τdg λεrπoμερεiαg εΙvαι oiκoδ6μoq. Δiδει
ndvτoτε τ6 πρoβ6διoμo εiq τt'1v v6ηoιv. 'H γυvαΙκα εΙvαι τ6
oυvδετικ6 στoιχετov κoi η θξυπvdδα ηq θxει τiv δδρov εiq
ηv kαβι6v. 'Eτoι δημιoυργεiται δvα v6ov μητριdρ1ικ6v
o0αημα Uπ6 6Μηv βεβαiωg dγvιoατov μθ1ρι τo0δε μoρφηv,
μ1α γυvαικεiα κυριαρxΙα, κατd τ|v δπoiov fl γυvoiκα διευΘ0vει
αθτ6voμo τ6v iδικ6v ηq κ6oμov. "Aq διboωμεv εig dμφoτ6-
ρo0q'τδ0q dπ6 1ιλιεηρiδωv θιrovτiov dΝtfiλωv dγωvζoβ-
voυq π6λouq τηs ζωηs τfiv io6ητo, πo0 λαμβdvει 0π' δψιv
ηv φυoικf1v διαφoρdv τ6v iδιαιτθρωv κ6oμωv dvδρ6g καi
γυvoικ6g κoi δs μη Θελf1oωμεv vd πληoι6oωμεv τ6v θvo πρ6q
τ6v δΜov μθ μ6oα τε11vητd. 'Aπδ dμιρoτ6ραq τdq rηγ6s Θd
dvαrηδt'loη δvoq δημιoυργκ6q καi θpμovικ6g πλo0τog πo0 Θd
εIvqι αlιαiωq γ6vιμη καi iκov6g πρ6q dvαvθωotv.

'Aπ6 τ6 περιoδικo Σ0vΘημα dριθ. 20
'oκτΦριoq 1943
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eΘ σLJvE><EΠΘ

KαΙ δ Kαλδvτζηg καi τ6 περιεχ6μιεvo τiξ "ΔημoκρατΙag EOr πιrβαF6-
vει πρδτo Θθμα μ6oα αro0q δΘvικιαrικoOg κ0κλoυg. Στ6v 0τ16λoιπo
&πληρoφ6ρητo 'Eλληvικ6 λα6... oιωfi. Kαvεiq δθY μΙληoε. Kαvεig δδY
κoυvηΘηκε. '0λ6κληρo τ6 κατεoτηβvo oτιiv τθλεια oυμgωviα. o0τε 6

"Pιζooτι6oτηgυ, o0τε t "Atγfi", o0τε η "'Eξ6ρμηgηn, o(ΙtG τ6 o'Avτir,
o0τε τ6 αΠovτi11n, oOTE η nA0ριαv1". Ti v6 γρtψoυv καi τi Yd πoOv. "oτι
δ κακ6q, δ "ΦαoioTσqn, δ oBoμβιαrιtg" δγραψε βιβλΙo; 

-oxι βθβαια. 'o
λα6g πρθπει v6 Θυμ6ται τ6v KαλEιlτζη δπωq τ6v εΙ1αv παρoυoι6oει. Kαi
τ6 ξθρoυv τ6 βιβλio. Kαi τ6 δι6βαoαv τ6 βιβλio. Kαi δ1ι μδvo μι{ φoρ6.-ooo 

γι6 τig "δεξιθqo δφημερiδεg... 'o Θε69 v6 μrg φυλ6η. oιiτε iκ6μα
δ fιμερηoιog 6ριΘμ6q τ6rv πωλouμθvωv φ0λλωv τoυs τoΦs ξ0rτvηoε.
Παρακμfl.

Πρω'iv6 τηξ 6ηξ 'oκτωβρioυ 1980 μι6 εΙδηoιξ. T6 &πΙoημo κρ6τoq
μετ6 τriv δκδoσι τfls "Δημoκρατiαq 80υ εΙxε λdβει θππ6λoυ9 μι6
tπ6φαoι. Mετιlγαγε τ6v Kαλθvτζη απ6 τig Θυλακθg 'Aλικoρvoooo0 o'
α0τ6q τfiq KερκOραg.A0τθq τiq Ιδιεg Φυλακθs θvαq iατρoδικofiq πρ6
δλiγρu &κ6μα καιρoii τiq εixε xαραlcηρioει iκατ6λληλεs. Kαt δμοξ δκεi
δαrειλαv τ6v Kαλθιπζη. Mαζi μθ τ6v Koεμτζfl, τδY Mπιviκo, τ6v
Bερv6ρδo. 'o fiπoυργ6ξ δικαιoo0w1g κρ6τηoε τ6Y λ6γo τou. EΙ1ε πεi
παλαι6τερα oτιlv μητ6ρα τoυ φΘi ατ6v oτεiλω tκ6μα πι6 μακρι6, σΠlV
Kθρκυρα".

Σ' α0τ6 τ6 τεσ1og τ6 αKINHMA" oυvε1iζovταq fiv 0π6o1εoι πo0
εΙxe διiloει oτ6 τεii11og 85 δημooιε0ει θπioημα npαlrrικt iπ6 τιtv &πo1ι|
τflg πpoαvακρloεωξ γι6 τig αβ6μβεξr. M6 xαρτι6 &''iqrμο. Mθ *παπiρεv,n
δπωg λθvε καΙ oi "N6oι 

-AvΘρωπoιr. Kρατ6με δπιoξ Θ6 διαπιoτιilooυv oi
tvαγvιiloτεξ μαξ μι6 xρovoλoγικι! oειΦ. Kαt odlτ6 τ6 λGμε καi γι6
μερικo0g πo0 βι6ζovται καi γι6 μερικoOq πo0 γι6 αY{ πιoτGΨoUvn
Θδλoυv δYγραφα. Θ6 δ1oυv. Ναi τoOq 0πoo16μεΘα πoλλ6 (παπiρεv,υ.
Kα[ τ6τε πιoτε0oμε - γι6 τo0ξ δε0τερoυθ - π6ξ Θ6 φaYoσY ivδρεg.
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'Eξετdζεrαι,&ucoμoτl καΘ' δ vεcbτερos τδu j7 &rδν fl
(\ρ0ρ. 221 κ.rΙ.Δ.).

'Eρ<bτηoι5.Ξ(..{xg:ιg.:γΦ.Ρ-'Φq.'.qΥτηe..gχε.9.t1}Φ.q.μξ.*γg.γρs.9€.γτg.g.ι:s.Ι9..θ"c τfr€ δ-
δe0 'Ιol.ιω3Cδου cιρυ$.25 δυαμdρι,cμ&" oου τι]ν 22.3o'ζ)ραν τfig 2-'+--197? 6πχν-
o1r5ν 1

g:g:ΞΙΞrΣ:.Elq τ6 δuοιu6ρυσμα αι}τ6 δυc4rdνω &π6 4/ετCαq πεdCπnυ β4νοg 1ιου.
'|:ρ6 ιr/μfiνου περ6που :lιαC ιw&' τcιq βραδυνdg ιiραε ιld θπεαιιdφ$η δ κ n Λ E Ν -
T z ΙΙ Σ 'Αριcτοτ6ληg δ δποΤοg dιpερε trrαζ( του θναν πoλ6γoαφd lιc*C συγ..ιε1ιρ't-
u6νωg αι}τ6ν ποd βρrJ:ιατε αrjμερον ατ6 δto:μ6ρυop&, μoυ.uid παρεuccλεoε ν& τ{ν
:tρατdoιι' ε[g 16 oπ(τt μζlυ.}.iετξ μCcιν dsεομ&δα Τεεβ[που π&'7τυ βoc:διrυdE δρεg Eα-
υo:frρOε ncιC e7yε μιαζC του μGατι τoξr"ντclν νdiiλινrxρβματο6 λευιιoi,εlg τfiν 6πcC-
αr,l 1rdoα εΤxε τοπο"9ετfioεν τεμ&1υα δυυαμCτιδο'grτυλιγμdνd 1ιd θιpη1-ιερCδεErττρ&γ-

1ια τ6 δπoTον διεπ (6ar-ι:σσ. &ργ6τε ρον, δι6τι, ο:iτ& dμfρ υζον πεgpdλαι,ο'. 'Aπ6 ξuεL-
νηιt τrJν d1-ιdραν &ρ1ι,αε ν& pιd ξ,τνα.ι€πτεταt uαL ι+&sε φορ& μοo &pυνε διdφoρα
ιρυαCγγυα, δυναμ[τε'E rπυρ Cjτε χνουρ γνu&"τιαt &λλα .Κατd,' τ& τdλη }'Ιoε μBρ Coυ μ6 &ρ_
y&,q Δενιεμβρiου Ι9?e fiρ'9ε ατ6 διαμdρι,oμ& μου 6 κ α λ d ν τ ζ η ζr1.ιρατiνταg
εLg τ&, x€ρυα του fνα δυναμiτι τυλιγμ€νο o6 θφημερCδα ιαl μoΟ εEπε 6τι, τ6ν
ξ?α7ιε εLE τ&, ΕπC τffg &εοο 'Aριατoτdλουg γρoαρεTα τοσ ltP}ΙΓΑ ΦEPAΙoΥ'l &ιι&
iι€ν ξowαoε..i;1ετ& πdροδον διCγυν..rδμερGtν μαi ιilμολ6γr1oε 6τυ dρρυξε υCα xευρο-
βομΙi L6a' εLg τ& ΓροωρεTα το1 Ι(.Ιt.E. Ιiετραλdlνωνrθπfoηg μοΟ ιbμοΜγησεν δτι u-
βclλεrl,"ατ&.7ι6ι,0οq,β,51-ι!α o€ ξξνο αtτοu[νητοrdνi αιοπ6 εTy'ε nα Φ*ι,, :,i; στ6 αliτo-
N(νητο τοii Δημdρχου ;Υμηττοσ ιιαt τ6χog 6τν dl3αλε ατ6 iliορφωτι,l,6 Σsλλrγo

. ΤΙαγxρατCουrγεγον5E ποi3 θψε3ε;lα.f ωαα θγιn δ f διοg ,6ταν τξι' 6υ(ι9aoα oτCq'θφημε_

ρ 
(δεq.



ΦAΚEΛΛoΣ KAΛENTZH
'Eπτdξ τlll faγφγ{ρω μοΟ ιilμιoλdγrioε δτι, dβα),ε β6μβα εig τ6 dπC τfiq 6sου
'Ao.''Φ1''ιο,r,Pι,_β"Ψqπηιεiογr96 δποΙοη &α1ο7εΤται, μd Bqυλ1,αρι,τr-69 d.ι,"δ6αε υg.
Ληαμι6νηαα ν& ασ"q εcπω δτι πρ"Cν ν& γCνη τi drρηξLζ τηE β'6μβα..q ατ6ν ,rui"-
τ6 fiρi}αν εlE τ6 απlτυ 1rου δ Ι( α λ 6 ν τ ζ η ζ μd τ6ν'Aργ6ρη K A Ι( A -ts Arτdν 6τιοΤoν θγνιiρι,oα δι,& πρ6την φορdν ιιαC πfiραν μ(αν',i,ruior, 

'r1u'i.:uτοCαν μοσ εΤxαν &"ιρι]αευ εl,g τ6 oπLτν 1rου lια( &νεxιiρηααν εLg &γνωoτον
δuεdgυνotνrχωρt6 ν* μoδ ε [τιoυν ποι1 πρ 6'i,εl"τcιυ ν&' τfiν τοπο-Oετt1οrυν .!Γl€T&'ταlτα δ [ευοg δ )iαλ6ντζηe μοσ δμολογ1αε 6τι, τdν β6μλo, αriτ{ τr]ν d3αλαν
ιιατ&' λcι$oq od &λλο αι}τοlιCνητο :τ6 'Yμηττ6,θνl fι9ειαν ν& τfiν βdιλουν στl
αι}τοιt(νητο τoδ Δημ&ρχου.Γι,& ν& μf xα.,9ηαυxdoηr&ιι* uαt νcc 1-ιd π ρ ο ε L -
δ q ' ο ι, ιJ o η μοO εΤπε ''|_ιι1' φo 3a'oαυ dxω τΦ μd-σα oτr,!ν 'Aοτυνομ Ca, ιιαC
ο[':{γfργει,6g μου d1oυν 'E $ ν ν a 6 αιηοτ6 rt,&ν &π&'ρξη lιCνδ"r"ξ'rJ, ;;;
ε lδoπο υfioευ 'Αατυνομι,rιdgo'"o Kαλdντζηg. μοσ εΤ1ε 6τυ o6 .περ[πτωαη lιuνδd-
νου sc: μiιg βoηδτJαη δ ΔυoιιιητrJq τοδ Ι1 'Aoτυνοιlι,:ιοδ Tμdμcιτοg. 'Α',}ηνiνrδ
δπoΤοq oυνδdεταt προσωπν,'ι€ι μ€ τ1ν φlλ:ν του τ4ν Ιi α ω c(,;3 σlrδ δποΤοq
τρ lν π&νε νd β&λουν τrJν β6μβα oτ6ν 'Υ,-ιηττ6 ,τρaoεπ&ι}ηαε α,nο ,ο jnt"r'
μrυ νdl θτι']ιoινωνr]αη τηλεφιυνurιδg μld τ5ν Δι,οι,'lιητdν τοi &νιιlτd:ιυ TμliματοG,
&λλι' δ€ν μπ6ρεαε νd τ5ν Bρfl.Σεδ oπLτυ τοσ Ι{αλdνΤζη πο6 εδρCoιtε 

"o,, ,Lξ'τflν δο6ν iTαραo:ιευοποfλου &,ρνb.12 €yω π&'t τρεΤs μd τ6oοαρεE φορdξ r&7r\&δdν θνi)υμοσμιcιι, τιtrρα πο6 μ6 "ρωτδ:τε ποΤον &ρυ$μ6ν τηλειpιiνου €yει,rπλfiν i_
μωE &π'6τι, 9υμ&μαυ'τ6 d1ω u&πaν γραμμdνo &ιιc δfr';;;; λοrs kιριBδg.T&
xcxρα1Λτηρνoτυιι&" iοδ "€ν λ4μl ]i α'λ 6 ν " ζ η aΙναi:iicταταν6g.μid v.οντi uon-2.ι&r:ιαoταν& μcιτtαrτρ 1,.'1ωνυiι6 uει2&λ'L1Ξ.:z..13. λεττ6E, Φρω oτ6 Ιn?0. μ{τρr{,v,
δdν ιρορ)(61μ γιdιu&r&λιd 5ταν Fγαfνε"u θξω φoρ&ει, γι,αλ t&' ιευιι&.T.{.vΔευτ6ρα
2Ξ:2:lσ!z τ6 iβρ'εδυ fiρr}ε 

tε LE τ6 oτiCτd μου l.ια[ μoi d,ρro. atErno (iqij. ;;;
99u9lδεgrqiυαC'γγυ-αr'πllρο:ιβο.τητdg 'ιιcε( δι,cφορα &λλω τd s:rοΙα; δdν θν$υμοi-
ιtαι.",iαλδE,λdγωνidιξ μου \.,& c&'φυλdξω,τρr,γ; ;;il:τ;";;;j; -i"o;";;;;;-
lιc;ταγραφd 6λων των &ντι,r,ει,μ6νωνr&πει,λ6νταE i-ιε 6τν ι1&' {ε q'o*γγαλ[αη
θ'&ψ-xα'}fr -τCποτα.Ι,jIετ&, ταoτα μοo dδιJετ6 yo'o_"c''ιa;ai;i'io, ,orEγραφε τ&,
&νωτdρω μd ττ1ν θν'εολrJν ud τ6 πετ&ξαi σΞ'dν τουαλd.gτccrδπωg l]ταν oxι,oμdνο,
&λλd'θγi πρ69 l'ιατoxdριjαCν μιου τ6 φdλαξ α oτ6 παιdοu afrιl cεγρ fioτ,rν. .,oλ3ν
t6ν δπλιαμι4νrτ6ν dποΤον προαν6ιρερα &νωτ€ρω παρθδωαα μαζC μd τ&, τεμιlχι,α
xdρτoυ o€ o&,g αtfμερα 6ταιl θrι&λτ'ε τr1ν sρευνα ε Lg τ6 oτLτν μου χωρ CE ν&'
o&,q t'"πo',ιρr3ι$ω τCπaτα.Ιιηo1-r6νηαα ν& oEE πi 6τι μ[οιν i6ραν τρ6ν dρ-}ετε oτ6
oπLτυ 1ιοbrεΤ1αν dρsει, 'δ :(αλ6ντζηs μd ξ$v itοcraαFΓ^'.nα.L πηραν β6μrεErλdγον-
ταE l'ιc}υ frτυ o0, τοποsετrJα<iυν μ6αν β5μdαν εLE τ6 ρ'ριιoτωλεTον τ6 ε0ρι,olι(
μενoν tπL τfig Πλcr^τεlc"g 'A1'ιεpιιιηξ.εi ο'υirJτιio( μoιi με τ6ν Kαλ6ντζηrι)οΘ

.ο/'o 

Ο.f,! \4M/
\5a-.)
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ΞΙΙjΞΞηΞΔ_ξgΞΔgΞηΞaΞ -ΞΞlΞgΔΙg-EΙΔηΙEΔ9Ι-:----ΞιΔ !E -2η

EΙζΘEΣIΣ EΞETAΣEΩ PTΥPoΣ
{'A ν αl

παρouoig καl τoσ ξ 2oυ &vω<ριτlκoσ

τιryx&uεl

'0ρθ6δoξo5

τδv κcrrηyoρotlrεvou 1ruοlρ{ζει

τrnrr6τητξ τoυ τiρoκιrrrτoυoψ dκ τδο θπιδει1θθιrτo5 εii

'Eξετ&ζεται &ucoμoτt καθ' δ vεcbτερo5 τδv ] 7 }rδv
(\ρΘρ. 22l Κ.π.Δ.).

'Ερ<irτηoιg

εΙπε $τι, \] 1.ιυρLα PoYΦcΓAΛΗrλδγφ &πορρ(φειυg τfrq αLiΙ1σε6t τηξ dγ^,,ραφπζ ειE
τfν i'Ιrριcωτt}t6\, Σfλ}ιοΥclV Πα'1aιρατiουrε Lαηγ{9η ε LE τ6ν γνωστ6ν τη6 ,'{ωιαB& τfν
ρ'(ι!.,υν β6μβαE ε'Lg τ& γρc1(pετα αι}τοσl;;βοΨC{Vδg &γανοaιcfioαgα.-χωρcξ ν&. γνωρCζη
4τυ δ ;'Ια,lιαβig ι]oxολεiτο μd βoμβtστt}ιdE θνdργεtεErμd &ποτdλεoμα ν& εlαcαηου-
αiifi ι,tαC νcι λ&βη xιiρ-αν'ξ τοπο',}fτησtg β6μβαE εlq τ6ν σ'$λλ:]γ:lν.'Eπ(ong μοi θ-
ξ1Ομoλ:1a]}ηuε δ iιαL6ντζηg 6τι,--δ_[-φ-ψ9-gιrε*ι-q:i-"Ιjg!" Ξ9g- j..!_e-.ξ-λ_-μ-ο__ υ dγι-
ναν υπδ τr]'ν lιαi$οδr1γηαη τοi ΓEI?PΓAΛΑ. "oλη αi}τfi fl νατ&aτα,σLG |Jξ εΤae iραγμα-

"''r&_"'ρJμ;i'6;idaη_iιαr'_ετ1'α;ωaaπd:T,tr-e$Φf'σΓ6λα 
α0τιx ε[g τ6ν γνωστ6ν 'Υπα-

στυν6u3ν'a. Δοol+ονrδι6τυ ιiE dτιληροφορη$ην touξ,ττετο δ;<αλcντζηζ πα, δ τ(οnια

βαιi ν& τoποoετdσουν ο:δ'εdg τCq yειρoβομβCδεg icοr1 βρliιιατε εLg τdν Ιlλcl.τεΤαν

σηt δυαδηλ6αεωE μ6 ωιοπ6 ν& τροtrrοπρo:τιJαουν τdν u.6αuοrθνΦ αυγγρ6νωζ ,}& ειδο
ποuοOoαν τ6ν 'Υποιlργ6 ΔημοαGαg Tdξεωq u. ΣTAιiATΙl ν* &τοuccιrρι1νη το69 'Aατυ_
φdλωr,r-εE 1ιαc νc εlδοποil'!αη διd παντlq μdαου τ6ν π5αμο νd μιlj διfλνqη τfν iμd_
ρα €':η.ε tνη α;τt6 ττ1ν 'ΓΙλατεΤαν ιr'cτζι,&.''Eνtαl',}α τοi dπεδεCx-$ηoαν πdντε (5) θts
δελτ'(α cr[,τ{oεων Trερ(, dπδ6αειυq 'Αστυνομι,πflq ταυτ6τ11τοErε Lc τ& δποΙel 'ι3π&,ρx-

.l,υν (Dιλ}τογραιρ(αι, τ6ν θνδtoφερoμ6νων πα( &νε\ηlιilριαε cιδυoτdlιιfrffiτdν φωτογρα-
φ(h τ:i' .i.οc λ d ν.τ ζ ηrιilq dμφαCνετccL ειζ τl'|ν r}π'&ρι,s.I .α72722 σχετt1ιt1ν
ll.ο:ρτdλλαν . 28



fi.r*n ΦAΚΕΛΛoΣ ΚAΛΕΝTZH
.Ιυιt:ι1.i';r(ιllο:ν τl1ν '_:c.:ροioclν ιιc:τ43εαCν lιnυ ilνε:ιρdριυ 4τι r] xε ιρ:l'inμβti'c'' ri δ-
"'. Cr'' ]i;οποlετl]Οη ε|,c τ&, Iρc.:ι.gΙc: τ:Γ; ,.. ;.r]._'.ετoι::λι'υνιυν τr1ν fiι-ιdρcι ποrj #γυ-
"ε i'1 ::η":ε tc'' τot ] {:1'''-ιrυr;'1 δd ] jιl]^l. ιl1 τrτ:'ετηoΟεΤαc; ε iE ξdνo cl-nτοlιCνητο
,1η -:ροncν6,:ερcc |1,{υετo _ρ6 εt.'οσr. (2Ο) περ Cτ:υ l]ιrερ6ν c;π6 αl'<'.,.ερον .''-c,'C τ€--

ar, lq ilO6 1.ιu1,: d -.1δrl-ιdδοg θτoτ:'}€τηcε 5 ]iclλ-dντζηg ατ6 ;.I:lρι;,l':τu:'6 Σ6λi-oγο Γ:ci

^'η''ρ''τ Cου :l.,::( arλ\η 34'ιιa'cιrτl\ι, ri'ιd ιr'' 3ξ τδν Φο LτnτL")ιων θlι,1ι:γδν dτοπ:'''idτηoε
δ . clλdντζηq τiJιt ]{ιιΞ:: oτ{ lυlλι:.ω].εΤo τfrg 6εοο r.\σ]t]ιnΓυrσ.ΣrJμερα τ6
_ριιΤ ('?'-2-T?7?) τη).gιl(lγηoc,' !:':5 τliν Tρ&:εζα ε Lg τ6ν ι2C)'_:ν ιι,'υ Δηιιcσto-
''ρl'ι)3ν τξE E,'EΥ';fΞCi.-l- --.i.Σ aι\!r,".ε\:ν ]i Ο Υ T' Cl '! Z ΙΙ ΙErε Lq τ4ν δ-':Τον &-
'',d','ερc: 

liτυ {y''υ: ιι;^'.dΙε ι, 1rd τ1ν ]ic:]ι4'):-ζη ''-c,'C 5τu ΦοRfr,ι'ιaν ν0' π(''ω εlq ττjν
'ioτυντ'ι.Cc,,.,',ιλτEc 5ιl.ιυζ ''€ -:rloιiτρυνε l.lj,j 1,.ατc{γ1,,ε lλιυ πιa:ντα: τciστcι cιλλ{ι δf ν
:'ν. 1'i,''-}υσ.'ir$'';4τε ::i:τ5q |,'γ,''^n','''-τι''ε ν1 dρ,}η νζι ιι€ lccιρη i;τ5 τtJν δουλε υ&
.,^1!.'.'ν συ.,,ε ε (q,τi\^r'c';ι.q oπLτ t :ι3υ τ.i τt' dδε υζ:eι ..ι.C.'.C τ(lο.}υ1-l.οτοι,fiνqη:ιε ν&,

t^ t t''^/:i.'.^|^'ε r,1.?" ^'J-rτ'ζc τξ', -ιερ(' τ6ν ,],::).dν'τζη μμν6τcr" ε Lc τiiν 'Aπτυνιlμι[ο:νr&λλ:&
ldr; τ11ν ii,llr4'"1 ),6^,,:\;τc,ig του 5τυ il'' -'!'ω tγιi νd; τ6 ,'l.ατciγγε Cλω c,:tjριο drιτ6E
{'{1l j;,11 'ιι.ι':|'11η liτν 1td o:l.6τι':ecινr6τ4:ε 'lξ'' τeιc &γι€oω6 νcι τ6 "'.gι'γg1^1..,€ 6}ιηq,

,Δ-']l').' .:1f '.' Ι':.,,'':'νττ1,cc',τε πρ{rγενεστcριjΞ ljτι, i Ι'cο'α3vιq dτηλειiιi;νηoε aτ6 Δtoulιη._j__-Ξ-T' 
'^ ' .. f ' ^Ti,1 T.,i.l : ο ;Ιστυ\.,ο!'!.L:ιοo T1ιiJl''Cζτ1ζ iτ υ εΤνcιι, γνο:oτ4q του '}{..λ.iΙ..Δι1νc;ooε νd,

':':c ε L'ητε ξ(ι,ν oΓ::c iυiιCλl-lοc.:ν ':εa(' r:λ_'_ιυr-l 'Αστυνo!_Lι,",,6ν θ76ιlτιυν α1idoι,ν μd
'i:τ"l1η ^'.,.',L τ,ι Cοl-'q 1

l^.ιi (;:_Ρ j.ΣΙΣ : ' (]ν:l '.ιclπτL,,'-(ι,, δd ν μrοl ε Τ;c:ν γν0' ,,:'cω{,νοlνEιλ}.cc θxουν γνωoτ"69 'Α-
;;;;;;i;-]ιjq 'ιcτ, εiτο:ν..'3^1ι'υ i οι1τ;io9,' τ'ζν .iιηλdντζη τΓ, γνι'ο1lη {xευ γυ(ι. τ6ν
iiι,:ι:'.i1τi,! 'Ασrηciλε Lo''E lι. iio:ραδcιν(''oη ''..''C l-ι:σ r\πtfiντηoε 6τν ::εo(, τc^3τcυ {yευ
δ,υrρορ:υ'ιdνηv ^ρdυ'-tηr., 

',ια:C ιld τCE δ51r!ε'c '-o{l τc6 β&ζουμε t|iξ1 .a4γ l';λi'd;Ξrυuε.

Ξ:]T,jι.Ι::Δι,c: πο'Τoγ'iγι1γΟV δdν'rιεiτfγ^,,ευ2.εE θζ δπασxiic fl.'ι'αC 3οαδfτερ'-1ν c(-
::6r1i1 'τl]ιl fiπ.cιρξυν .iπ'ι,σ,ιli'1 εοδ .icιλdVτζη εlE, τdν ηL,l.'Cαν αου ε[q την 'Aστυ-
γ:',-1[,clr) ij τiJιl ]:-liοο:γγε 2ι Ccl''l σ3υ;
Λ.τ: ^ 1'] T :a τr "-' ^' ? *jΙl,\ -'l-u!υ;-.(_ιι,'Loι δ€\, συ!J(2(υVω lδεολ..,,υ:r-δg, lJd τ{rυ i'cΛfντζηrδεδομdνeυ iiτt
;Ι;;;;τi.,ι θξτρεirtσΤi1q '".c,,C tγιl c'ι;)σ.lg aε,1υ6Erταρd το:Γtτα λi1γψ τot 6τυ 1rοi

dλεγε 3τυ ξ).ε'υ γνι,loτοT1E 'Aστυ.\.rοtrιυ:ιοι1g ιpοβ61_ιουνα ','ιαC δι,'α"}t6 'δd9 τ6 ν"αrfi^

^",^o,ε 
Lλc61αr-επτ61l:υνα 61-κυ9 lιcι(.'crπει.ξgυocι ν& πρ(ιξω τooτη σfiι''gρr, 24J--797η ι

i.,ι,'.ηi1'τt1 ^.ι'c't \τe.'ν ι''iρ}α:τε νξι ιη(ινετε dρ'ευνci oτ6 oτ'tτ t ll3υ. iiνευ 'διστc;^/lιοσ
t a e t-τ,,νfξ o7.r' ",lτξ,i:ει,ξc..l, τc{l εTναι, δ iπλια,t6c :.tcιli dξεδ'd,'.ιloα ττJν y9C{'&'μ:υ δuι5τr

''.ι€ d:παl:)./:i'ο:τε t',τ6 τ6 .BcιροE ρ,"|:τ6"

:ji:ιΞlΞi'..ι!!, ,,εi..l δεo1rοl αου 1ιd liο:λ_dντζην',ι.λ.Tι.'Τ& &ν#aiε Qeq σt ''.,c.:νdναν

'-'(' ''η5 lτ4oου 'i1cζtρ.l;

Λ' .-?rfI::'' ρ6 ε Ulιοαυ τερrrΤου ti'ιrερ6ν εΤ-'cι ιη(ιτν μcjσημ.dVcι λ5γι,ο1 ττε6C τ,.Γ:

",g';111i., 'ι'υ tιd τ:iv 'iαλdντζην ε ιξ τ{ν Δη!iοσtογρdφον τiig 'EirΠΤ':'E!σΙΥητΑΣ
'.(''1-:(\1Ι!|ii,l .lf:,1^,,^;'ε)ι.-ν:l.c,lC 6τυ τρ6πευται νdι φd'ρη) δπλα ε:lE t'6 σrtLτν', ι-ι1υrδ-
'1'i:ε ,liτ6g 1ι:lΟ οι;νdστησε νcc τoδ oτfαω πο:γiiδα γν(ι ν(ι'τ6ν τνζιoiUVο
''(,ltετc,:t, Ιιt.,ε (cl ι|l:τοlδ'}e: 4τι; .ιcι?;'' 62,ην ττ!ν δυclρ'l4ε Lαν.'τfig ταροι]oηξ d';:ετ&οεωt

1''(,σι:"lan'ι.gi(, \ zLcτay"1g\gfq'ιι. A il {l }:Ι Σ'ΑνδρdαE.
"-''','.'': 'r(, i>ξ'ν d)lιr.' ν(ι τ,aqσ'γξoω ιια,C .,,ρcι1rμοιτα Cξω.:,' l',,ι, ,)εν ε).{

.' ''\,εr",,ιΙlα;)n jicι[ Jε'iclιιυ :ετσel, ilτιio&,lε' r. : 'n'e Cc'' 'η 'c:,cc''sτζ'.ξ : cοccγ. ' ''ι', -υS
)επε ταt:
|l'ιρ '''3πftλ

'Ο ' o,./J']1πc;λ.
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l4r,3' δ θti5 τ-iηv δεξlfu tπl τoσ 'lερoΟ Ενcrηvελ{οv δρκ(αsη κcrr& τ& dρθρα 218 καl 2l9 τ-gc. l
τoi K.τT.Δ.

*t
'ri,lcbτηoι5 Π.ζg. .δημφσ.(c!!μα .Ξξq. .dφηιlερ ζδog. .:ιEΛEYΘEPσΞYΙτΙAT. τf!ξ. .2ι+2'-τ9??

?ινα/c'i'οtιταυ'e ιl 6?l'θσc.t ι,4 τl'iν c:ι,εsρεαι.ιl δπλων 't!cλrTΓο ε [g τrJν dτC τfig 6εοο
'Tcr:n''jf,δου fφι,o.25 olvι(αν τοii x P.}Ι Σ T Λ K rτ Eδαγγ6λoυrδtt,θσ6 ια,ι l
Ι(P]TtΦ.τrΔΑΣ Γεdυογι,aq9cυg Ληt*ιοσι..}γρ&oουrιi εχατε θι,εργ1αε υ σχετl,11,6,s €ρε6\rαξ
τρ6ζ θντoπυαμ6ν τοO πσ.ταζητοιlμdνου ιiπ6 τilν 'Λναrιρ ι,τυιΦν. 'Αρxlν KA]ιEΙfΙzH
'Aρι,oτoτ6λοιlgrπo6q δd δτυ 11 αxετιlι{ α:μβoλι1 σαζ εlg τ6ν θντοπιoμ6ν τoσ
τελετlτα(o1l :lcι(, τ'i.l &νεt1ρεσt\, τΦν 6πλι,)ν tιoλ.π. ιiπfiρξε λ(αιl σι.!μαντυ11T1.T,
ξχeυc ιl& ιroπe:1dιτi1q πεo(, το{.lτoυ;

ΔΙQ1!!i-lΠ.:]n'4 τ6rl Rαγy;fλη x P rΙ Σ T A K Η oτΔ oπCτυ τoD δποCoυ βρCΦιαιl
τ!ι [i:'λ'αrμ.tι:ρ(ξoμcηι, &'τ.6 6ιιτ('ι dτδν περ(πoι,"Σd' ιι&rιotα φdση τsq lρωρtμGαξ
ιlr1q:'o',(, οτ6 δι.&οτημ-α -α{ι eT,Χι:- δημυουργηsfi 9dμα μd τtg oa€aεtg τot ,Ιcα-
λ.οσ 'l:οφαo(oτα nΛτo !!ΙΣΛTIΦΛτErμd τ6υ 'Λριoτoτdλη Kρ1EIφΙ7Hlβol} εΤ1ε πετ
δ xρι'oτ6mηq iiτυ 1.\,ιυο(iiετelι. 1r4 τ6ιl Ι(αλdντζη.Tι]υ α1dσtv τoυ αiτrtν μf τ6ν
Ι<αλd''τζξ ξlαιlclθιlμrtsηlια υeτ/,, τ(g ιαιιoποιrJαεtE τiν Δημοoι,oγρΦων oτ& fπτρo.
πα τη3 πηδε(n'q τnfl Llcιλλυοιlrποd ιιατατιf$ηιιe crεC€ ιtναrιρloειg δτυ δ Kαλcν-
τζηζ εΤxε :ιτrlτrlac ι' ιαt τοilg συναδdλφoυE ιιoυ aημoαLογρ(φoυg..HτoΛl 2o f[
2T Δηιιεμβρlοrl Ι976.Πfiρα oτ6 τ,r1λdφιυνo τ6ν Bαγγfλη Χρυoτdπη lιαl μoO εΤπε
6τυ ιιrγ,?, ωiτ6c ud ι!cνζητο0oε γυ& ι,cι μι! {1lημι€ρ(υαει, dπυ τoguθdμrog.Mc ιd-
λεoε ατ6 oττ[τL τcJl) παC τrfi.ρ τ6 Cδι,o Fρ&διlrδπου μοσ εΙπε τ&' ξξfi6:.o ,A-

.//.
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ρ tστoτdληG καλdι,τζηq ηΤ):ε ,],r"l,μ:ον{oε ι, |ιαζ(, τοrl 'τnληφ'',\,L:'Ξn 11a1f. a6$
' εTγι: πgΤ δτι πραγ1ιcζτ'"'/: 1τz"' _τ'1 "ηξs (α lια{' ζχα?,c |''"Γ]oζ c"n1.lζ ξιlλ,iδαο-
ιrο6i.Tol εΤxε τεΙ &r.(:lr". i:τι { '.:-,"τnl,ηoι.q τδιl Λημοα!.6.,'ηl,"','1. δdι'i'l.-αν
&τοτ:dλεσμα δι,'ιt!η το'''ι: '-ρolι).|σει_j:, ''1-'/, i'ο1"αrl.,:ttdνo o",''(δ'ο Γ."'l δ l'c'\f ντζ'l
τ6 c;r{δωαe ατ''1t, δt.r'',, 'i'ια:ιJ -Ξg J ι'..τ-'.'*6ρiαq Γε(,:o.,ι.o r_-..l'r.^Λ'.I.,ο::6g
το1): $ται, i| τρ6:ιληοη iioα τ6 δυυ:-{ι1 1l1'.'^''r'λflτ_c ρηq |:r'rlτc/l^Γ"'':1i :lα[, δ τρο-
σ|ir:,'ζt,oυαμ69 τδν t1.6:61 rtln1tL1ιΓ::\', τo6 fr-ry.'' cττ]ιl 1,ηδε (:,: oτ('r' '.-..οπoι,t1oε υE

rιαl ι&9ε μορι!'iζ βιαιοτ'oαγ(εq.'c Ξ'cr"1ιαl1.ιιiξ. τΓιi\, 'Λ-τυr.loι,l,:'i l '.rατ& τδν
}ιoιιιιcl1rνι,σ'ηΓ',r -οt1 iιp4n.'.'τ:ο r'l', δη: -'_'1 ι'3ι. τοi'i llρλλ' ριl δ'1 l, l,1 

_-rτε6ν-iη αr6
μdτoο ποfl '_'^3}^n'- η1] Λnr'-ιti,lτ'"Gr...ι _._i -6 α7dε,.ρ ''r, n,.<,Ji7..n. i''^'.( 1!1ρη1;μ4γ61

'Ληι'ι,lμα-;ι,'l'.r, :Πξ oΛσ':'lt'cl'1('ι^'^-' C|"_", ι':'lτι,l.Ρ'l'i-c ι,q..lr,j r''ιlι':\'r.'''r', i' χη υcτc:-
1.ιηζ μofi iξι,ατ6ρηαε τ6t'τρ{πΟ\) fι':'e,.ιι(c:η Τnll 1rξ τ61l ]ig'^'{rl:.i'η yαf. μc5
εTτe δτι. τ6tl .Λlr'loι,σι: τiρf,ll &τ6 cn'.':''' yn,'i\tι,:lnι,,'nr,,) τoΓl ^i_\l,_: τΣ:tAΠOΥPΗ,

δ δτοΤοq. .1tαταζη:;εEται, Λι,1 ο4llοlι- ".,f τn^u'ιl_::t.r'l 'ηf'G oτ0, ^η',ο\'6τα τοr;

Πoλllτεxt'6 (clll" nο Tσι,cτ:οf,'οηξ ci.'a: '- '_!' :('' "Λrrn,ηa' 
^ 
1iτ1,'. 1'ρ11 :' 1_1 1'6τζ1,..nq

ιιαl δlιε j]sηll r'l 1ηr(ι.ρ ιγι(c', 1ι3'i'l -^l.-7' ','ι,/:-η;τ'an .,1; .n1 ,,a ι'α'(, -'o Γ',l 'i.cι1. ο i. Fl''6

&,ογ(αoυι, *'' πa,od,\rομn Λρc'lτnn ,."-^-ζ', -ο1,: μ'',.η(r:':?1ιc |"ιο':-', τctιζ :,c:( cn*'-

\)4'.,(|σ€ \r& 4){τ1 θπαφdζ, ll4 τ6.' '-c'' ''.'-l."'ο j(αr.11,'a1.':.n τοΓl i'ι',^^'\1ι'ξ6ται, τ(-'ν

a6ληlrταΤο 1ιαι,ρ6 α0ll ατ'l,λ'ti}(.('a ι-'r'-l -;l.,Ξη 0Oρι,.31.,6,-ε(|:ξ πci 5/,.' i'|ταν 11αΟ6

λοol ι:flχeaοι,crτntldνrι [',ι.Λ τfltl -c,.]elcr'l.nλι,τl.iιι'i .''.'.7.l-:T('''"\ ι'α,(' 6T,i,ρ' τdν Ιρω
-,qtlτc:lni1li *']l' lιποf.iil.1 τοΓ! 11(.1.'η\rι..-''Ξ-1 ."i'''l'!,6ι'dl τni .i\ταιl fi |:-cστc'rcροτoC

ησ',ζ τiξ ueπ:r,στaσε(,): 1lοη(, ft !'-,ο-,(ι1:.'aΦ'! τiξ y(α"'q c'a Λι,uτο'-''.τnρ(e"Γι.C τ6ν
!eTgι,eπο,.lirη δ .(ρι.πτcn1ηξ ιJηl ε'.:c -./rη Ι'.'ρ'1\, χc' 1 a0' [ir;1'η του 'ιlα(.clliτ6

τοεi λri: l, 11g'(, δ rιαιιil,|ξη6ra,λ1 /,' τοi' 5,.ιΙ.ηι,νr''cι, a'τι, "τ6 tlδι.a pρdδι: ποf
.nf, 11(ι1η+ τfη .;.a{',Eι,1{6πη1ln4 r''. oiil:(,cιξ ;'/-. .it':ι', L1Γ'_"'oτiΓlt'n\,?αg 1rr.c: clιτ(1ι.:αη
i]λι,1r; rlιiτi.:.l τδll zλnοr.'{]ορ ( ,l\' rlο:ζ ( ιι{ -4ι1 )Ιρ ι,rττ1ι.ιn 'ilclτ61\/1pc111ρ ατ6 αι'1ιπd_

Γtala1?.,,6τι,' 1ι'-ορεi l:lr Ιτοn' l'λ,']l^9ιcl ''λ.} 
/', 1.-.nβF,i tr(": ξτllιr 1l-nl{. 1"'η6':"fΟιc:

τοri τiαλr?rlτiiτr"δ δrhΤi'q"1!.oιιr'η. t,!tΟ\'nriπ' ur'ηl,Gτr'''\11η',l:-C'! τδ\l σπo'ι-'δe:Iο.'Ι.πc-
raο''o(e'a4t)'i 1'|1 rn)Vc ){,r'οn δ ,1]n,,'''_''z__trri τt'1; i-'ηn4ρ 1lο':]|i aοψ Vl^'οι, ν& C1'cιl'-ιε

|ι,o,c',,,,^1,6βltτn-εq (!lτοδi(:lcιq ^',l,. (irι^,i.-.ηlnι.ζδτrlll ι'' I(οι\cντζnq"Σd:ι,τcτοι-
εq i,ποδsιζξει,c. i1{t,lρη1ο,:'l,1 τ& iiπλα. na( ||*'ΛΞ dλc1c i3' Ι(ρlr.4r"fng τii 'Cρ1'cνυ:

ση ?n1l δι 4,1ετ:ε oβ' l,ξ1'"l1n (ιοι,i}μι6o r !ι'vr'^1'1|'π6v,1ιη |"l(1ια ιldl ι'l'i }r'μη τCπeτo;

, l,'τΛ 11! .:,lλdr:ι)νo r,yteTπι,' 1i1 τ(φae 4ιlτζnG. ilr^'r.r "e,'L ο'Τ\'cιι, θ 2:,αι,ρε':L11(', π(xνηρ6G

ι.ιr,,(, |\.τ'l,.,]ι:3tttlοgo'o Jaηι.-τ:iln; στflιt. 1τ':t"'4.'c ι.α. 1l9Γl εT.τa 6τι. αΟιlοιυ\!aζ μa

3ι,,ηi:e: τ:οll 1irao,pteι; uα|, θιlδεf,i;ευg τ6\, o71-1μ1ls1rο Ι!Ζ1λl,ο \ι.(ν.(, τ('ιr πρd:ιτιυ-

n^1 -:?it eΙA RowErcl,Τ ε:l)(enl flllτελdαει, ,3", ..rtαποf)ρηζ - Ι(αλft,τΓ'ng 1,ι,cι νC
Λτtιi,ρ.;ρ.1ra!oουι' [,'1ιrιf;q1c,:,1j1,'Ο [iδυοc λ :-n'\/'1}τζηG ο('..oyaτυιι'(ι ξrΟτηcη τοl
,'L''iιr -cτ δτt τ()\, }|flλλι,ο τ6tl δoλι'1η(1lnrρl'.'οi l'.ομι1ιο1'\rι,στα.(.fl1r& ef &λλη

'ιρr'| τrη-'| fnl d1ι,οιlll a{ι, μ{'acι lιr.i( πJll o(l:',',j;,",κlη 1itc .ι('"τι, τC:οι,ο τor'} εΤπe

'!Λ.a-π,ιολο cΤllοlιrπα(ρ,ι;n l,ξ f\rο1 πι,οτ6λt.n μιτ.l(,\lc ι'ξ σd 6ι,ο: on}τc,r.(1,ητο πα(
":οiι τVοτ1\'Ι?l.ξr|"oi |.ι'.1ε(ΓζειE J[C,6 δ ,iρι,cτd,l,ιnq ιττ)|ε γιc?" τ6-{f1ιαtτδν

r..1'i, '],c.q..c''-" .//. 'γti1;i
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l ι'l

&oCρα 2l[l καl f lyr r..ο. ]

δoλooονι,6ν εΙνr.vι. οi dεfiζ,: α)ΛCμE τiμιfρεE πρ(.ιr c:π6 τι1ν δολoφονCcl τοl }Ιdλ-

λιoυ 'rαροrε'1ρησε ι1τoτrτεξ 1tt\dσε υE lιclC dντονη δρα.oτηρι,6τητα τοfl Ι(αλdι'τζη"
8)'o l:αλdvτζηt l,ξτliφερι: ξ.ιπ6 ι,.0'πoυο στ:(,τt αd &λλο d\'οηιl πολ6γρOφ0 μd ταξc
ιαC ι,'π&, τ{rl διαδρoμtjlt ιi διSnr,6ξ τοδ ταξl φoΓ]d9ηlιc lιoη( τdιl ρ(irτησε &ι' μd-
σα, στ4 ιι,β'jτι,n τοil πoλιlγοd"oρ'' $τrfiρil,αll δπλα.γ)'o I(αλιf 'ι'cζηG εTxε 1,Λrζυριμ(cc
ατr1ν 'Aιερl,γ'&'ιlιrιη Πρεo3ε (.e,' ιιc',L o€ oΛατυι,ομιlldι T1ιfματcηoΠοlντοtΞrδ-ο16 fλεμ'
uπoρο'lσε \l& ιιται\'οβ1ρCιrn 0λεfri}eρα',ια'(, uοπ0" σ1l1{roια'l νcι f,Rlι,rηCζη τ(g ιιυ-
νttoεr,g ιαl τοδ }!cΛλιoυ ια( τcδ lTEΤ_ΟΓΙ"δ)Στ6 oπLτl, τοfi Ι(cιλιf\'τζη ετ)iε δεΤ
-:ηλα,,4tερα μt& γρα{pομηγαrlilrπολ6 πcιλαι,οl τ,tlποι,r|lτ'6 eιtlτdg πo(l τ6l γρd:ι,ιιoπos
rρo(ι]ουν ι!οι6 llπ&t,ι}.Tελειlτι'lΤα fi γρo:{ηο|lη)1αι':| 1ll'e ι,. l:F,ο:..c:υυσ--Sετ dπ6 τ6 cτr(τl
1(.(ιιισ,lε μυcl dnlcτεφαλα(ιυτη δλωιl ιrrJτδν lιcl.C 'itαταλ.dξol1lε στ6 Cι}:ιπ,οo:eτlσ' ξτL
τfr, cτoνaε\α ποt1 e [χαμη 6(1t frταν'&oπετ6ι γι.0. ν(l αι,λληοι9ξ &π6 τ(.g 'Λρ1;d6 δ

Kαλ4.lτζηg t] ιιαC δ oioαδdποτ6 εTxe ox'f'oεια μ4 c:flτ6ιl.'Λπoι1i:σ(rο:μιε ν6ι προ-
o-rι?:'1oονμe νcι cπni1τdσοιlμε τdτοtα σtοι,1εf,a:.'ο xρι.ατιfnιng s."l προoποι,6τοcν
τ6ν l:coouωμd.lο ωlλο τοfi Ιζαλ/iιlτζη μl.yoυ ll& πεnδf,a,\ τfιl dιπ6λ1'ττ] aι,'πιcτοcc-
ιη το:l'Παof:λλnλ_α τ6ν trοβ6ταν πoλs,,αli 6f1l flξεnπ l|'i,1(ρι, ποfi φ$1νουν oi
$ι,6,5l11ιrξfσε ι.ζ τουr6τιυ9 τoiλ&1ι,ατoν [α1iυριl,6τo:ι.l δ j;αλιiντζηq.Γι,oαiτ6 &π:ο-
- -- Ξ 
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xλε(oηιε ι1 περ(πτωη dμφανloεωg τοδ Χρυoτdπη oτι'iν 'Arrπ.lνoμιCα f[ Elαα1"
μλ6α.lεμ ιdιlω Διμc:cτιrι6 Ρεπορτcζr1ruι':ρCζομαι, μιd τοs6 Γl,αα,γγελεΤg παd
cρ)6ομαι, rι&9ε μ{ρα ox.εδ6ν αd Aπαφτ1 μαζc τοιlq.TιJι.l &λλη 1,l'(,ρaι τιαC θπcι,δr'i
$εdlρηoα δτι, oi ραoυlιιft πληροφορlε€ fiτοlιl δfοrδηλαδγ1 ri δoλοφονCel τoδ
Mdλλυου ια( τ6 α1dδυo &νοπαραχfi6 τol ΓΣΩPrΑΔA πiγα oτδιl 'Λναpιρ ντfi ι.
'Eμμαι,oΦλ Διανdρη πο6 εΤ1ε &ναλ(lθευ τf,g d:ι,οrι1ρ(oqυg γυ(n' τ€ι dτιτρoπα
τftg ιηδεCα4 ιαC τ6ν θνημdρωαα γι.cc 6λα τ& παραπrfωω πρoι2oρυ''ι(ι,.EΙοr ζfτηο
σε θrγραφo ιιατd9εoη cΛλ& δdν τdν fδιιloα γυαπC δλα crOτ& 9d μπoρoDααν νd
sεωρηΘo0ν ''παραμι19υα''.Στrt oυνdxει,d θπα,ι,dλαβα τ&" [δια, oτ6ιl Eloαγγελ6e
}tο Δηιriτρυo Δ Ω P }Ι πo6 θπ6τττευε τlE &ι,αlιρ(αευg Υυ& τ4 δολeφονCα τoσ
l!4λλιoυ.'o }ι. Δωρ)fig dδειξε Lδι,αlτερo θνδι,αφdρον nα( μιoδ cΤπε χαρα'fi
ι{τηρι,oτιι& "α0τ6 πo6 μoσ λcg γι& τ6ν Toιαrτο6ρη εΙι,αι lι&τυ πof δdν τ6
εΙ1α αιιaφ$εΤ:EΤμαυ uα( θγi &π6 τ6 'Aργοg ιιαC ξdρω δτυ δ Tαιαπo6ρηE
εΙναu lιαι169 γνθ. ιι&τυ τdτoι,o''.Στ.t| oυνdyεια μoδ αυιldατηαε ν& oυνεx(-
σoυ}ιε τtg θπoφds $ τ6ν Kαλ{ντζηrμdxρι ιl& dxoυμε &ποδε(,ξει,q δπλα ιT

δrτι,δfπoτε &λλo.Mοs εΤπε dcrι6μα δτι dπρεπε ll9" τ6ιl θνημεpι6r,-C0 γυ& τt!ν
πoρε(α τfls.ιiπο$dαεωg παC ν'{. τ6ν παlρνιυ ατ6 τηλdφιυιlο oτδ oπ[.τι δποια*
δt'|πoτε δρα.Tt1ν tδια μdρα |1lημdριι'αα γυ&' δλα αflτcι τ6ιl oυν&δελφd μου v-.

κ P E ιnry Δ Arδ δπoΤοg ffταrl oτ6 oπ('τt του μd απαoμrdνο τ6 πδδι. dlπ6 ι&
γεγoν6τα τfrg ιηδεCαE"'λπoφαo(oαμε ι'4 β1dλοιlμε τ6 ι9cμα μαζε lια( oυμ.φ6

νησε μd τdιr μεθ6δsυαη ποf εTγα ι'.aνeυ μ4 τdιι Χρυoτ&ιη.T(g r!π6μενεE ιi-
μ6ρεg eT,yα θπιrιoυνωνCαν μ6 τ6 Χριoτfι.ιη τηλεφιυιlι'ιιfi nαC oυνα,ντι|cε tg.

ια( π6 rττtτL τουrδτι τ(gtνdιιτεc dμενε oτ6 δυ'ιιδ τoυrγναπC δdν φοβ6-
ταν το69 'Aoτυνoμυπο69 ''εΤ\lαL φ(,λoι, μου θλεγε γυ&' o&'E 6:γυrl(ζoμαι οd
το0g πδ θdν fρ'9ουν ν& μf oιlλλι&βουν''oKα( γυ(η ν€ι θνιo1fog1 τo',lE loχυρι-
oμοdE τoυ θλε'γτ π69 τ6ν Σ}Ιl..iΩ[TΕΓΛTo πo(l oυι,ελr1φrη μd θιlταλμα γι& τ(g
ilα}ιoπoιt'|αευE τ6ν Δi1μοoι,ογρ&φων oi 'Aoτιlνομιμo[ πo6 ττfiγαν ν& τ6ν αιrλ-
λdBουν t6ν ρdrτηααv : ''9dλε υg νd θρ$ηE μαζ( μαg; παC αι'lτ69 d βv,&ιαe
τriγτ''oMετ& {9ελε vd φ6rm &π6 τdν oΔαφ&-λει,α &ιι& θι.ιεΤ fiταυ πoλλoc 'A.
ξιο:μπιιot ι+αL δdν γιν6τiτνo'o Kαλdιlτζηg τοii dλεγe cηιdμα iτυ α6ντομα
δ Στρατ69 8cι ξανατgΦη τr1ν δξoυα(α lιαl αδτrJ τι1 ιpοριt δdν sd: τιηνηγηsοσ,
οi πoμμουνιcrτdg &ιιcι οi 'E$ιlιιι6φDoι.r3g πο6 δdν δoαατηρι.οποι.olνταυ
ιw;&, τol rι. K Α P A i{ Α N Λ H.Tοl cΤπε &ι6μα. πd:g μι& πληροιρoρ[.α 6τu
εΤ1ε 6πλα ot6 oπLτt τoυ τt1ν εΤxε δ6oε ι δ [διog α6 ιι&'fr,aυoν τfiE t} ηg
ΑΥT0ΥΣΙ|oΥ γι& ν& τ6ν δolιι,μ&oQ d,ν fiταν &ν9ριυποE. τηG θμπι,oτοαclνηζ του
Aiτ6g βμιη π/t1ε πα('θνημdρωoε τ;'il, 'Aoτιlνομ(α rηαε, dπαι,ιολoι1.9noε τi d-
ρευ\rα oτο aπLτυ τουr116 δcτrοτελεα1lα ιl& βρε9οΓlν τοεΤg ξιφολ6lrιeq"\&'
dπλα πoσ δ lδι,oq, lα1ιlριζ6ταν δτι ε!1ε φυoιlιd δdιl fiται, illιεΤ'TρεΤg f1-

μdρbζ πρCν &π6 τ6 l.Ινημ6αιlνo τoo lddiλιου δ xρι,oτ&nηE μd cl-νοlζfτησε lιQ
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θvεοανiα-Λη δ κληθεl5 μ*ρτ\rs
ι t.oστιs fρωTηeεi5 τπρl τη5 ταιrrι;-rητca τov i5nλωc:v €'τ: ξ1.'1,'':'f ,--
\
\\-

Ν :' : 'ο ''i'

ατoιxεiα ται116τητο5 τοu τrρoκfrrτι:voιν iκ τoi €τrιδειxθivτo5 εΙ5 l1Lιdq fΓπ' &ρ'i

δελτ[orl τα1116τ1τo5, €κδο1ειrτo9'rηy .. ... (-δ τ....

I

Mεe' δ *i9 τi1ν δεξιc.nl θπi τοil'lερο,i Ευccy.ε,{{oιl δρκiα0η κcrτα τ& ilρl^α 2]8 καl ]j.ο ---^. 
:

τo0 Κ.Π.Δ. ,/'
'Εoδτηoι9 '... ':.....././..

66,ιηα ι,ια( μι,Φ τ6 βρdδυ dγ6 &τ6 τ6 oπ(,τυ trΙου θl,ιεiιloq ι1:π6 τ6 διrι6 τcυ..t' Θdλω b6 αiτοπ('ιlητ6 σCJl, μοι ετπε δ xρυατd'rιηζ γ|,ο,τ(, (yιι μ.ι.C γldι:c\.,.i πcfj
μ6νo μd tiτd τ6 τρ6πο '}cc τf Bγdλιli'"}Ιfιρι9ιr παC θγJl ιlc,: πQιlc t:^.ζe τ6ι' ι-1ωτa. ,,

'oxυ μol λd6υr$& τ6 ι.ηr1ρηs dδΓlrν"& τ6 cTοτiαηE 1{α[ sjy, τ(i 6δr;fω 
'1.(.:τoυaE 

φ{λbg μoυ'.'Aιιουαα 1α,c 7Ιζ,πatoν \,& β(1η lrαl 11ατ&λαβo,. tιμ'toωg 6τι τ]τe:ν θ.τιεΤ δ
Kαλd';τζηg ιια( {rελε τ6 αfiτou.(,νητο diμlφ6ra6 γι{ι πι'6 λdγo.oΛρr,τ,,'gη1tcrδ Χρι-
στ&^ηg θπdμενε 'LιC.t τελι,ιιcι τοΓ, εΤπα ljl τd. oιιεosΓ: ,ιιαt $dl τοΓη c1lταυτl,Ιoιυ δρι
oτιu(ι| μετ& &π6 μι,ol1 ιilραo'Δναξr1τιlαα τ6ν .ιι, Δαlοfi ατ6 τηλd(n(υ\lcl τco σπLτtoO
τoυrδ6ν τc1ν βρfilισ, ν1'oec &ριlτJ$nrια δριoτιr.ιιt ιld. δdlαιυ τ6 α$τοl,(1:ηΤο,Tl'jν dπ61ιε
νη ijdρα θνημdρωαu τ6ν π" ΔωρiΙ προαιυτι,lιii'q γιcr 6αα ουγdβξl-rl\l τ6 ποοηγοtrμε
υο βοdδυ.ι,ηοο σlrυdσττ]σε 6τι, fτρεπε 1lc δνηuερd,αω τδν Γcvιτι.d Δι.ευιoυντtj ιι.
ΑrΓπΛc'ΙΙoYΛΟι']lπdσΤpθζlιy oτ4 ΓρoφεEο 1roυ ;ια( π:fjρα Τηλdιηιrιrο aτfrν Tocι;cζα
.Γd )ζρυoτ6ιη"l]lΙ'{"ι δ6ν τ6 νιοrc(λcι?εq.6τι, fiτa:ιl oτd ατ(τι. μciι! ::c:C γιατc fiξια
τ6 α:\τa'ιlνητeir','Tσωg τ6 1ρεtc:σ$ii) τ6 clπ61,rευμαr9a, αd πd:ριυ τηλdφιυιrο.,/,μi-
αΙlξ νeτ&, τηλεoιitνησα'στ6ι, Γεttυιι6 ΔιcιlsυντiJ π. ΑΓΙΙ1ΛoπoΥΛΟ ltαf, ζfτηαα νd
τ6υ δl γι& n&τυ πoλο dπεΤγotl"Πfrγα oτd Γρolφεiο τοii cτrJν oΛατ'ι.lιlοιιυπrt Διεcι
'9υνcπ|rτ6ν θνημdρ(υσα σ,4 μllιιιfg γραμμl4qrγυ,l δe,τ ι1γνιtρυζα τ.ιοl( ατd:cηπα oτ6
-59ζτlΓ;7i7Σ;;:;;o
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:€1ε)τατc :36 Cαωg γιι16ται' τ6 &_6γειlμα.'o Γενιr6E Δυευ$υντtJg 'Aστυνo-
u1'.: x. 'Α)^γε\6πoυ\οi μου αυνdα:_αε νcl δ6αω τ6 αiτolιCνητο rι'-ρ&τηoε τ6ν
&ο'-'_':j xur+λoφoρ Cαq τ,'lυ ltαC uοΞ εi:ε 6τυ s&' δνημειrι1αη σΧετυι'.&. τfiν 'A-
3-_1ι.ε ια γud ι,& .9dαQ ιiπ6 τcιogιολc$'-qηαιν τd oπtτυιιτoO Χριoτ&.ιη oτr1ν δ-
δ1 'Ιcr,ιωβ(δorl &ρυ9.25.}|d τ6ν'*. 'ΑΥYελ6πουλn εl11αμιε oυμιpιlιldoευ 6'tν δ

{α\dντζηE δdl; dπρεπε νd αυλλ.ηo'-qfr &u{αωq &λλd ν6:' παρω+ολoυ.9η.,9fr γυ&' ν0'
gοειcοσν τυi.16tl δτλαrτιοι-loφ6γεTCζ }..!:-[ &\λα'Αnτl] τi αυν&ντηoιE dγι,νε Φρω
oτtc' δdo ri ι:lα τδ μεσημdρt.T6 &:6γευμα δ ΧριoτιfiιηG Lιd τ6ν δπoΤoν συ-
'.,3',"-rr($η:.'ry' |'n-.'' 6lτa 6';υ τ6 -nυλ L cτ.γ.e τετdξιi υrδι,ατC δdν xρc υαζ6ταν πι,c
τ6 c:'i,τοlιlνητο.Tιi προ'lγoirμενo βρd5υ uoσ εΤπε δτι. δ καιd\,τζηG flταν πρα-
Yuατι.ιιd oτ6 oπLτL το1) lια,C {ι9ελε ,-rd'τΦ.,ο o€ ι+&πoυο απCτυ αa πρodoτευo.
τι1,l 'Α.,.η\rδ,, iπoll γιr'6ταll c:oτιεctξ οασιατδtl lια( δυαqo6ριυιl ατελεxrν τis
xo'il'ταE σ)|-ετ ι,lr& μd τ'tr oτ&πτl τod θ:ρετε ι,d. lιρcγτ,1 σουν τιατ6.' τ6 }.r!νημ6αιl-
νo τοσ }"1cλλι,ου.l{4 τfi'l εδrιαυotα tllτd θ& τoii θδιι'c δ Kαλd\,τζηG lιαl δdo
',|La:'τια iπ}α.Στ/i τ6τn τfiq arlμtε\'-1'iσειlξ τΓlν φααι,ατlν TΓΙiγcl1\, πολ6 &ργ&

μ{ τα'ξe r.{ρι,l oτ.,q δ6η τ1 ιiρα τr'1'1 '.,'α.-α lιαl δcν βρEπαν πoηldιlαν.Συ1βεπρι
μf','j δι,εflcιlr'αιtl δι1ν ιlοl εΤπε οδτ: .,^'iυρι,ζ6rπαρ& 1ι6νον τr}tl περυο1{ ποf
1τα'l 'Αγ(α -cloαcτltευr'!"Χoλαοv6g d'.ιcE.:ερ (πoυo'o Ι(elλdιlτζηξ πληροφορfisη-
-q.ε τ6 *τ'οτ6λeα1,γ τffE αυoιdιl,.ωζ -:ol r7gγ ν& μfιl γCιlη διlι'αμιιltfi &ναμdτρr
cη rl4 τilν 3Λoτι',,ομCc'',ιιετ(ι ('''τ6 τ& ζτιταlιτα μdτρα τοd εΙ1ε &,ιι^:ltοtν6σεL

'i "''στυtlc]μιlιt'i Δι,ε6sυllcι,G o:1.'9ηνi,'l.'ΑaoοασCoτηιιε oτιJ αiαιcιl-,ηrδπωg τοσ
eTπε χαοα.}.ιτηoυοτι,lt& δ και6rlτζηE \,& '' oτ.fαουν τfν';16r7ιlη,6μ1i.οl'' ν&, τrαρα,
ταγ'i δnλαδli 6λη ri δcιlαιιυG γ.q( γ!'' u'{ γ(νη'τ6 παραμl,uρs"!τ1\} πληρoφο-
otc,' cr3ifi dιSr,rσα Τr1λεφι,'llυιι&' cτ$ν ι" 'Δ1η,.λ6πουλo ι4α'C γυ8,,6λo: τd: παραπ&
νω lια[ πρiν lια( λονπ0 A1rημ4ρωνα τ6ιl αιlι'&δελφ6 μου'ΓEd:ργtου Ι(ρεμμυδEν
!,ι'g-ι,. τ6 l!.'lηll{σιJl|ο το5 t.ld:λλt,ου' crτ6 6:oIο dπbιληι9c/_l$ηιιε 11 πληρoφορ (α
rια/. x&νο\rταξ μι4 θlιτ(μηαη τijE r3:ο,9dοεα:g xαταλ{(αμιε ατ6 oυμιπf ρααμα
6τι, εf,μαrtτε 6f l,π.λ6:,cltlc:λυ"oD,.εΤνε-c τ(E tiμdρεG &Dχι.oαν νj: τοπorgετoiν
ται, μαC 'ι,da αt&νs β6μ3τζ rrd δυdοορα αr]μηΙα τΓ:ν 'Λ,9ηυΓl\,;'o )iρυoτ&ιηE
μoΓl εΤπε Λτ,. τCc, ξβα'''η δ καιdντζη€ δ-ιι3 d {δυοc [,αl:υρυfΛται'.Δυ6 τρε!
ιιξοεg &ρ.r5τe ρα -ξκ οτ6 α'ττ (,τν τoιl μ{ θ:loηπτυιι0,o&λλεq δι16 μdρεE μετ&9
..ry'9e'aιg,t'-Φ ιιτρoεt&, του τf.q β6μβcG lιαl dιpηoα θlιρi1lιτιiι(ι στβ απ(τυ τοι
'A:6. t6 oτ[τι τerl u&-',1ι.ο βρdrδυ cl':αζ:iτγ]αe ΤηλEφιοιlιrι& &ιlf','τε(:ο 'Δξιωιια-
τιιι6 τfiq dΛστυl,οlιCαε γιc, νcι τ6ν τιαλ/_lιlrη oξ τ'ερtττωoη ποfι ,}cg τ6ν ξπυα-
να\j'γLατ( 'τπ1rrαtl's νd" τοπουsετl'iαη β6μiα"'o rΑοτrr\,ομιιrdg cινo:ξnτfι}ηπε

os6 oπCτι, τοιlrδ4υ βρ6$ηιlε πα[ ιiπηρcτεΤ'ατ6 Ι j "?Λατυνbμιιιl Tμfiμα 'Α-
'ξllτlll, δπωg ε Ιπε δ. Kαιdντζη6,ατ6tl Χρ υoτ(''ιιη.T6 τηλcφfυνη}:α dγινε θ,πC

ταρανoCφ''ιιαf, a66 K Α I( A B Λ ιιαf,. μc:ζC ξοlt{νηoαιl (Kαλ6ντζηζ - I{ω.,.α-

βeg) γιd τrJll τοτo'}dτnση τfiE β6μβαE.!:Jν &λλη μdρα δ xρι,ατ&ιιηg πληρο-
aoρ'Jv7τL (m6 τ6ι'l Kαλ,f tlτζη 6τι, fiταν. d β6μβα πo(l ξcιαπε μd-οτ61o τ6

.//. €.. l
</_J,.r"6,9;11 - 11.lid
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ΣΥNE1CEΙA KATAΘπΣEΩΣ }ΙAPTΥPoΣ ΔHλloΣIcΙPΑΦoY KoΥToΥzH EyΛΓΓEΛOΥ

*o, Or*,

τrαρovo{g

Mεθ' δ θsi9 τilv δεξιαu θπt τoσ'lερo0 Ενcrηvil{ov δρκloθη κccr& τ& βρθρα 218 καl 2l9 .;ταc.,l

τo0 Κ.Π.Δ.

'Ερcbτηαl5 ..-c/./.ρ. ..-../.

αlτoιιCvητo .τοl Δημdρχου 'Υμηττοσ;K&τεαυα &λλη μdρα δ xριJατdπηg μoi εΤπε
δτι cτo(μζαν β6ιrβα Φν δπο(α $Φ, τoπο9ετoΟoαν oτd BoυλtJrdπιιg τoδ θλε1ε
δ i(αιθντζηgrδ δποΤοg [,o1ι,ρ(oπ1πε .δτυ,εΤχε τCζ ιιoπQλληλε6 δυααυνδdσεt6
δι,'αδτ6.Γι/c.τ6 γΞγoν6G αtlτ6 _θνημdριυαα..Tηλεφιr}\,ι,ι4r]G τdν μo oΛ1ryελ6πουλo,

δ δπcΤοg θορυβdsηft/l'l,Lσ'(, τfιr dπ6μsι,η ιιdρα. πot1 dπετι.ου\,d!\ησe, ξαθc: μαζG τoυ
μol ετπε _δτι, εlδοπο(ηaε τ{υ Φοoυρcl τfje -Bουλf!g.Ζ{τηoα νdι αυνο:ι,τηsoσιιε
γυ&, ν& τoδ π6 λεπτoμcρε tεξ γι.θ τdν {lπ6θεαηrfiταν .6μιυ6'&ποlτy"ο}.ημ-cυοg lια6
μcltl εΤπε ν&, τ€nι τtJν dλλη'μιdραrπλdιl δ1rιυg δπειδτJ dγ6 εΤyρl δoυλει,c δ4ν.πfi-
lα.Atlτd γt'ιloνταν διτdl iμdρεs πρ(υ &.π,6 τdrl &ποrιιlλιlι!,η qοδ δπλοατο:o0οtl.'ΙΙ
θξdιι,ξη τ6ν μγοι16των fiτeιιι ραγδα(.αrΔι1μl .τ6lν d:ργυδν 2iαsfi?ιαμ.ε 1ι4 τ6ν Χρι-
στ&l{η.'}Ι6 &ναζ{τηαε lιεΤνog .τ{ν Tετdlρτη τ6 πρι,lE 2!4.a!)|j-^!lΤ):ε d;φf oε ι, πα,

ραγγελlα crrdν-ττlλεφωντ1τρι,α τilg cφημερ(δo6 νd, tπιtιοt\ιι,)νfc(l) ι.ιαζc τoυ θπει,
γ6ντο:9 ιαC dπιιroδdποτεo'Eπ6'ιtοι,ν/::νηceι ltα, σιr\rαιιτrJ$ηιια μqζr τoιr στ(ζ δι16μυ,
ση τ6 μεσr}μEρι,rμ6λυe Φ{6λασε &π6 'τιtιl Tρdlπcζα στ6 iζερo1τσε,\'υ.'Αμ6oωq μol
εΙπε δτu δ Καλ6\rτζηt eEγε dπιοsηπεflσr't στ6 σπtτν t'ου δdιια χει,ροβομβfδε6,
dtα cl'}τ6μοποrcοαilnε9lilιρηlιτιlι& ι.?τ"π.Ιοσ ε,Ιπε 6τι, f,αο:g ι,('' τ6'' χρησιμoπcι,.
dαι,3 oπtν Δπιlιεtμενη ollγ.ιdντρωση δι,αμαρτ1lρlαg τΓlιr Δηlιοlιρ9,πι,ι.Ε,.lιl rιοιτ(ι τofl
τg93;g|:ρ!'fr9ιξ.j!9ΙιεΤπε &rι6μα δτι, orι6πειlε ιlcl τηλεφι,]\!dση ατ(!ιl 'Υπουργ6 Δημο.
3a51 /1o-72/2oo.ooa36 .//.
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:ζ:: ]1!εωq x. Σ T A l'A T Ηroτdν Διεl3ι9ιlναη 'Αoτι,νο|-ιtαEro€ &λλεg'Λρxdζ
'''-! -|'q tφημε ρ (δεErc'''ιι'υιloντα4 ττJιt &ταγ6ρευcη τιαt μo:ταCιυoη τfr6 oυ1,ιιεν-
::':-:Ξ1'ζ }1.αC &πε ι,λδντα4 6τυ dν α0τ6 δl1ν γιν6ταtl '}& 1ιlν6ταν cιΙμια.Σlιoπ6E
τ.υ -,iταν νd προuαλdαη cμφ6λιoν π6λεμονrJι,iδ 0αxυρι.ζ6ταν 6τι, oiiντοpα νqd

γ|νη πραξιlι6πη1-ιαr&.λλ& παρoυαιdζονται ιilρ ιαμdιq δυcπιoλ(εE γυατ( 6 Δυοιπη.
τ:tg τE'ν Tευ\-ρcι.ιιαμ{νιυrl δdν εIναυ μαΙ.c τc|ι'ζ.'ο Ι(αραμανλ-ic 

'9& &φηι16ταν
ν& φ61φ πα( δcrl ι9d dδολoφoνεTτo γιecτ.(, ''τ(,τotεζ εΙναι, ο[ dιlτoλdE', τoσ
{λεμ $ Ι(αλd\,τi:ηζ.Πρ6r_r0εcε crι6μια 6τι.cd iΙταν πολ6 εslιολο νdl τδι, αlιοτdl-
σoυ\,rτoπoιoΞτ_'\'-:c'G μυc; β6ι,aα c?6 lι6τcρo τοΓl eeοδι,'ρonι6ποιlλου cτ6 δποΤo
1'.οLμ-;-αt1}'Lc:-(. (>:ε L τοcιι.l:ιoατηLqi1.Σd1 αυl,dxε ι,α πτ|1οιμο' aτ[ι oπ(,τυ τοδ Χρι,
oτ&,''ηroτ6 δ::οΙη εΤδα -!: i.:λ'α τοl trοD εTyε πe ριγρ("ι|lCt.. ιl.cri}tδεεν δ xρ υoτ&'
Ητ1ξ.Σττ1 oυζ{T1σΙ1 uαζ f;dλlιυroγετuι(ι μdτ6 τC ι9& ιdlt,oυμ.ε 6 Χρι,οτcτιηg μoδ
ετ,:ε '',& χε ι,ριc'3δ τ6 νq1uα δτωζ ν6uιζα,Φoβ('iταtl π&1c,' πaλ6 τ6ν Ι.αλdντζη
v'αC δdυ f3ε\ε ''& δι,αφtlτ ll4 lιανd\,α τρ6πο τdι, ο'τ3}l-:ι|lη τουδi(αλcντζτ1g.Σxε-
τι,.ι(ι. ιlξ τdt' _nοdλευcrr1 τ6'tl 6τλιυν d καιdντζηE τoD εΤ1c πεE 6τι. τei τ& f-
διυoε 'Α4 υαlμα_ ι,lt6g τοΘ Στρατοti θ ν d t,ε nμ (o:.Στ ('E [πτ€ι τ6 &π6μυμα τfit L-
δl,αE iuερoιιηr:(αq πη}τr oτ{ν 6oημερ(δαrαυιlcrντf,lηπα, μ4 τdν Ι(ρεplμυδσεrτ6ν
dνημ4,1α)σα γυ('' τc' τελειlταilα ν(:α nα( oτ{'1 ουνd1cια πι]γα,με μαζ( oτ6ν πo'ΑT
γελ6τοlrλg.'Γllη1ιερ(υ'9ηιιε ιlo:l, αi,τ6E λεπτομcρ6E lιαl τrJι' δληll liτ:ιtr,9εoυν τflν
&r'{λc'1ε πλ4οr: li 'Αστυ.lομlα."oπωt μd:E εΤπε 6 tιo'Λιγελ6ποιtλο6 θG γιν6ταν
doοδοq γιcι τ{ll &ιlοet&λllιllL\, ΤoΟ 6πλοαεαotου νιe'C α6λ;.ηψη τoΓ.l Ι(αλdντζη.
gLgΙlΙΙΨ:Γllιι9(,ζο,ι,E νd tl&g εrπηE ι1π6 τ.{ν l,ευ6τητ(τ oου δE φCλοg τoσ Xρu-
σt(:l'n Ξ0crρdλaιl'πq ρ t τοΓl θιl γ6νε ι τρ6πoιl δυclβι6αcωgrτ6ν πι,νrJαεων πα[
συνcr\ l.lστρ aφΞ'lll f οδ πρ oαllαφε ρ$c ντδE &τ6 μoιl ;

ΔgqΙι:ιlΞ:T6ιl )(ρ ι'oτ&nη τ6ν .ιnr6ρ νσσ,,τ()Lν {',;τc6 δπτdl περiπου xρdνυαrirπ6
τoCα'q δμι;lg αt'ν'}i1ιιαξ δcν dνftrμοEμαι.Δ4ιl ε [11αμε lδια(τερdt oxdoε tG {
qiι,λ(cc μd τl|tl fννοιαν τf6 στεντE ιoυλ(αg.Γνωρfξιυ iiτι εΤναι fραπεζυπ69
iπdλληλoErdo';76οg;πρ&οqrεδγ€ν{g παl μιlιτιG'rq lιelλ6 rαι,δ6"'oλη { &νd:μυξιg
του εl,g dιl ι':τ6,}εαCν ποf &τrorηαλ'6φι9ηrιε dγινε ιtd δ.ι,lιι1 μου πo:ρ6τρυνσtυ,
{ττoaη &.τ6 c.lιι ηiετυπr1 ιiπ6δειξη τcδ'ΙItαοl1ryελdα lι" Διrρfrr6πωE &νο:οdρω
τ''9d τcινωoΙ\rι':ρCζιl lιdποιoιl φlλo\, τciυ δν6μclτι, Σ τ d λ ι ο \,rπo$ εΤιrαυ
(:-6 τ6 Ιiα./-;πλι,οtl.Ι'Ιερυoα6τερα,δdν μlωρ(6ιυ γι& τ6ν Χρ νoτfuη.
r.%:ΞΙΞ:j,'i,c τ1ν liπ69εoι"ν τfig &νειlρdαεωq τδν δτλι,lν dινεμ(1$η δg πρoπ6-
T':e'L τoι}λθ,1ιclτου τοΘτο dπ Δημoαιειlμdτιυν liαC δ Δnιιοαιογρrf:<οοg Ι(ρεμμυδig
Γεl,lργι,oζ.TC μlωρ (ζε ιg τeρC τo,3του;

Δ::s:ΞΞtΣ: "oλα τξι. &νωτ(.ρω' τ&, θγνcυρ νζe ιια'(, δ αυνd:δελφ6s μιου i(ρεμμυδ&g
Γεcυογυogrτ6ν δπoΤον πclντοτε λεπτoμερii'g d1,ημdριυνα,Λι}τ6 τ6 dπανει δυ6τι,
,i διη frπ6,yεoι,E fiταν cπυιιCυδυνη'ιια(, d8ελα ν& τ{ν 1ηlωρlζη uαd u&πουog
dλλοg φ6λoq μουrθιτ6e &π6 τd &νωτdρω μνημονει16μενα πρ6oιιliaw.. ..,

.// " \1,0o
. (rrq !
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ΣΥ}ΙΙJκEΙA KATAΘEΣEΩΣ ι'1.\PTΥPOΣ ΔΙ{}roΣτ0Ι1ρ1=_ΟΥ I(c'/TΟΤ:]i Ι]Yjl.'τ'- " -Υ

αroιxεΤαταrrrdτητξτουτrροκ(rrrτoιlαινiκτoilEπιδειΥθiν.rοζ,ειsf11ri9,lrπ,dριt..

Mεθ, δ θεis τηu δεξιαυ θπl τoσ'lερο0 ΕιiccηvΟ.(ov δρκ{α0η κcιτ& τ<\ δρiic 21ll ι,:i 2

τo0 Κ.Π.Δ.

'Eρcbτηbl5

gE.gEΞΙΣ3'Yπdρχουν gτερα πρ6σωπα'τ&' δπoΙty γν(ιrρcξουν περC τiiq dν λ6γq' 4-
ρευνομdvηg ι}ποθdσε(ξ ιιοc(, θ,&ν \,αC ποτα εEναι ταlτο,;

Δgg.ηΙΞΙE:lrdoe g &ιρεq eT')ι"cι πεt στ6ψ συν&δελιρ6 μοιl Σπiιρo τ:ΛPΛTZΑΦΙ:'PΙ{ πα(
στ6v &ρ1ι,oιlντclιτη τffE θ<nη1lερrδog 1{o Λ Ι1 Ιl P r rΙ ΣταFρο'!cl f,τ-{λοι,πct' πρ6_
σωπα τθ' 6πηEα, lιlη1ldρωαοl, σ){'ετl'lLig τ& &ιlαφ4ροl σττJν 1ιατdj'}εσn ι1c1' πι,6 πι,'].Jω

ffiΣΙΞ:}Ιετdβηξ εlE τι]ν οlμ(αν τοij xρυc.,τ&4η Efrαγγdλου 1ιo1( {d,ι, ναf π6τc
ια,C 6υατci
ΔgaEηΕIΞ;T6ν dπισι,ιπτ6μουν το,ι1τL14€ι γυ(ι rdν ι1π6$εσ]] 14α,f cCν ι"[λoc of &-
ρα,ν& δι,αoτ{μoaτα"Δν&' τελε$ταlcfι, φC,rr&ν τ6ν dπεΦtd(pi'η\, τl}ν 2.7-2-Ι9-t|rγυ(ι
τ& δπλα.

EeffirΞΞ:TC μlωρlζεug ν& μξ ε[πηq τεερc τiν Ι(αλd\'τζη oΔρι.crccτdλclυg lιαl
l(m,ια}fi,' Aναp γι1ρ ου ;

Δη9ΙιlεΙΞ:T6αου τ6ν Ι(αλdντζη 6αoν 1ιαc τ6ν Kαπαβ& δdιl Υνιιρcζι,] odτε {ξ
δι}εο:i .πilp€ι' μ6νον &,π6 φιlτο1φα-φiεg δημοαιειrμd,τι,lνoΓIdραιl τδιl ijcι'lιl 1,ιο:ταθjτα]

cινο:τdρω δ€ν 1υοlρf<]ιυ fτcρο\, π.ο6 αι1τ{ τr{ν oτι,γμflν τ6.9cιυρΕl ση1.'n:ila1'11$o

gηqg[ιΞΞ:Δ6ναεαι \,& μσ.€, εεπηζ τcε,ρt dτfρωιl dπ6μαlν d1dιlτω'ι' c|i!"(:.eυt μd τof
Kαλ6ντζην oΑριoτoτ6λην παC Ιtαlιαβ&v iAιldρμlβο\, t! τotο{,τω\l δυι'r:!-ιdι'ι*V Vd
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{- τo-

μrι'οlζoυν περC τiν πρoαναφερsdυτoν &τ6μιυν ιαC εlδι,ι6τερoν περC τlιε,λlι-
9ουoδν xΦαν θιρt1ξεων βoβδrrθπυl€oεωv δυ& πτ.lρoβ6λαru δπλων rt πα9'oloνδt|
τoτε &λλoν τρ6πoυ θιlαιrτζoν ΓραφεCων Πολιτυlιiν Kομμ&rων f 'ορ1ρν6αεων
τη.αl θ&ν να( ποΤα εΙναu ταt}τα; ε lg τC orrνioταιrταu αl oγθoe ιg των ια!
ι*&' πoΤoν τρ6πoν 1ρωρCζευg τolτα;
1g9-1ξΞΞ]!ι Φε6γ 1ρωρ (ζω"

ΨTuIΣ:"E2gει,g &λλo τt ν&' πρooθdoηg ιαi ΥΡ&μματα 1ρωρCζευg;
Δg9[9ΞΞΞΞ:'l dπoμ&λυΦη τf|E δλη6 iπoθdoεωg uα( ι1 o6ιιηΦη τoO I{αλcντζη
νιαt 6τυ dλλo f1ssΜ πρoπdΦε ι &π6 τtlν δυερε0vηoη δφε 6λoνταυ dπιαιλε υoτυιι6
oτ6υ E$ξ1τλο Χρυαε&iιηrδ δπoΤog χει,ρCoτι1ιε τd s6μcr μd θπι,δεξι6τητα
παi rιαε@ρε νd τ6υ Eμπιoτευ$i o6 τ€τoι,ο. βαθμ6 δ καλdντζηg.'oλα τ&, πα'
ραπ*,νω θγuιlαιt μc Φν o6μφωνη γνdμη τοδ u. Δωρflrατt|ν πρoαrτd$ευα θξαρθρ(
oεωq τig 'oρ1ρν6oεω9 τoit Kαλ6vτζη.Θ& μπoρoσαε νd oι.ιλληφΘfi &μιdαωg δ κοa
λcντζηg |ιετ&, τ6 τηλεφ6νημ( τoυ oτ6 Χρυoτ&nη δυ6 τρεEg μdρεE πρiν dπτ6

τt1ν πρdrη μoυ tπαφt! oτ(g 2o lΙ 2I Δειεμβρloυ 19?ο.τ6τε 6μω6 δcν εlχαμε
σεoιχεTα γυ&' τltν dλλη δρα<lτηρυ6τητ&,.τoυ θπτ69 &π6 τ6 θνταλμα oυλλt!ιpεωι
τoυ.ιιαC ιρ6ιηrε δτι d&ν αιlνελαμβd:νετo γυ& τeg ι{cε}ιοπoιfαειg τiν Δημο-
oιoγρdφωνrβdοει, τol 4ντdλματog s& θμεvειl dπυμ6ρητεg πoλλdg, dλλεg ττφ(,,

νoμεC τtlΦ.ε 9€.ΙIo69 τolτo αιlνηγ6ρηoε τιαC 6 Eloαηqλε66 ι. ΔωρfΙg.'Aλλo
τC δθνθf,φ ν4 πρoo9dαω μαl Yρdμματα 1ριlρ Cζω.
'ΙΙ παρotloα {ρξατo τ{ν l2.7o'ξιραν ιαl €περατ69η τι!ν 16.)0 τoια6την"
'Pφ'Φ αιrνετdμ1 t| παρoloαr'1"rg &wlυωαsεT,oα ι,ι"αt βεβαuω9εΤοα ιiπoφΦε-

ται δE 'Eπεται:
to

'3';r;6ταo'}ε ig

:"ΛtffJ

.'o
2o g' &,ιlαtιρ .$πdλληλo g
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fr't -Ti
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'ιAυαrιρ .oπdλληλog



EPEY

ΦAKEΛΛOΣ KAΛENTZH

l1:^' δ Qsic -l'l δl!ιι:rl i;τl τoii'lεοοi'i Ε0ηγελlcιιδρκΙoθη rrcrrd τ& iρθοα 2!.8 καl 2ig ι:c".. tr

τοfi |('Γ]. Λ.
,[iο.,;τηοτ5 .n,Γ,q. Γ.n1ιgφ(η1η|ο,. .τfiξ ' *.φη.uε ο.(δ.ο6. .l:IΙ.Λlr"Φ]aΦx']:ΙΤΙΔl1 .Ι'rG" 2ι''4'_T97?

{ιιlnr:'.1oητeιι,ndlt σχfσε υ lirj τfi\, dlιlεflρcαι,tr δπλιυ\l 11.λ'oΓoC Γ'6 τιiι' ιηr-( τig i'εοfl
o:.-,..'l(Λ,,.tl ιιrt,δo25 oΓ,rι,11οηl τoτ1 x Ρ '!1 Σ T Λ Ι( }1 Ef'οlv1'{?ιοιt ijτι."CαεΤg lιο:8

fl l;η'.::^laΖ:Ξ Ξ'.1t'r..cλοgtδξ Ληιιοoι,o.llρdκοουoεji2ioπε 0ι.cρ1,;'ngι, σ)1cτυ1ιdls 0ρc6-
γiiζf'."oη.; *tlτ:οπιc;r:4ν τοΓ:) 11c;τcζητoι![ι4\ιοt, {.π6 τiυ nΔ.\.nοaιnιτι.l'ιi:ι, oliο1:δν I(Δ-
}ηi;;ili'ξ nΔρυα::οτ:tiλουqrπο6c δc δτι, ι'i σ)acτι.1tτ'i σι,μβολιi c:ο.€ εtE τ6ι: eιποπυ-
0lLη\1 .εοt! τrEλcτlτcl,(.oυ τιοl( τ;{ιl διιlε6ρεoι.\, τδ1\] ijπλ.c:ιl 1l."λ.oπof'fiiρξcι, λ(ο:ιι oξ-
l ,^,.ι;1,'n :l.'{ 

'T fi 1i2lρ ι,ξ \,d, τ,ιο,τa:frσηG π.ε ρ ( το6του 6

ΔΙi.Ι,i:,ξΞΞeoΠηiζ τofi τiβι1;τοιl otιdλουq το{1 dρtlτι5ι;ο,τοg.πor &ιnοοΦ τ(€ dρειlυaE

i}'rιq i;'l'ιi, τ"itl rillι!flnεoυll τcii 'Λnι,οτοτdλοιle.iiΛΔ'Γl'ΙEΖΙJ 1,/x,l ν& ιιoiτοΦdcι'' τC' d-
vη^'ι-1/ι τ''ti^.^ rl,ι,(,6;cι,s Ι(erλ(.,,τζη μ4 τ{t'r^.lfoρι,1rοr.l τοii οιlllο:δdλqlcil' |-ιc\'ι) E0cff-
;..: ";.;.]j-', ::^;;;.;,j^r,,"''ρ 1,'η φg,oο' (δι.αγρd,οο\!τeiu τρε'iic, λ/ξει.ε) Γ$1:μ,
.,i\rι :ΟΙ:]Σ]Λiσi πλnoGΘoη1'ilo:']lrc, ::ρ,j.ππ coορ{ι, λ(,"ιηq μι4ρcG μητcJ t{1ιl τρoυιιΦ:τυ-
1τ;1Λ.,1 l1.!τ, σ1;.'i\, 1ιηδri (ο,, .εοΓl jl1i'οη1dλο1, }{fιλλι,οtl l,ιοη(, ι1ι,ξj \'οστλ6υ('ιuoυ\.l ccν
]'.ΠIΤIΙζl',Ι ΙiΛ.ΙΙi}.Ι(Ι'τ ΙΟττΙiρ}Τ"ΣτCa ?'T. τC,i.i ιιr.i\)lq Δεlιειr8ρ(οrl Ι976 δτο:l, β1dlrα d:::d

g'(1r Ι(}'6ψι,tl,'1 ιlηil τ'lλceη6ι:ηoη ατδ απCτι, μC,l, δ I(ουτοιlξΓic 1{οι( 1loΓl εΙπε 6τι'
.34 οlllrcηlr'l.:ηl}τ6rl )(οηoτcπlη τιcl( $ft 1ld 0νηtrιdριιlι:ε ι"ιf lιd'$ε λaπτο1ι4ρι!ι.ο: σε

iiτυ.}?r γ6') ι;λη"14; eiiiοτι,i,ι&^rι4 τ/ill ερfοη τοΓl Ι(οtλ4\ti:ζηril δποi(οζ t6τc εΤχc

Flποrη"lλυoflii iiτι, cΤ2ηε γιeτ0,ο7ι,tιι, eiτoflq, τρcn'ιι(Jfει,οlιoδc τt'Ιlιl Δηlrηcτι.ργρc?ιιrν l1cr(.

-f'σζτ7τ;;75,Ζ'ffi:;;
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a.-

' '-. dlιδο.qεT θναντiοι, τ(!ιι c'ι.lτc:λιrci cιlλλi:1(,ctι':,Πριlγμc'τι,lζ, pιετ& τdιl ουυd;υ

-':tν του μ€ τ6υ Xρι,c,τ&ιη μqs τrλc,.$1rησC rιclf, μιcll c]ξπε.tiτι ιg'fi 8ρ)ιδτο:l,
'.J'ι γ6 αιltlαψτ,doηrπρdl1,1lot τ6 δπoΤοll ιιc:( 1iιοιιlco"oτo.ι, 1ι4 dπι.clιdφrS;ττιc ατ6
c:(,τ.ι, μου.1ld πληροcp4ρηcrε οτι, δ χoι.ατdlτtrl6 τ'η]Γ, εΤ1ε "πii τρcl",,lcηtrυlιdj πολs
eηlle/rrτt'i4ff ο'τoυyoεTα δι'& ττJll δρEeι,ll τοfi iiο:λdtπξτ?r{iπιυ6 f', 8δι'ο6 δ xρvστd.
ιιηg τc; εE7gε iποsoει .,ld, τot} τd cφηγcEτciι ci i{αλdt,τζηg.',r'π6 τ6το δ Koυ-
τρoυζie εΤ1ε πoλλdg αιlνα'ι,τfoειq, 1rd τ6τl Χρι,ατdnt.η lιο',(-,ν,l.{1rημdρο:νε σιrι,ε

21i1;"|Ιαξθ 1''"'τ{ll Ι(oιlτηοιrξs cηrητ_-,:4llc'στG :id:"sη φΦρtr| τι(αοtl ιιπορc'iζ γ(: cEναι
&ληsι,v-ξ τC τi1:y τροιιrρd: τοf. μο:'"^:11,η1μtε i,'g{, 1ιξ'πι'6 τρ6τ:ο s1l 7.ιποοοΦcε νd

μdθaδυεε.€J lι{ι'ι Eτrolι4i,l-:dΦ τf;q δρe.Ξ-ηοιr1τητοG τοf;'I(cηλdιlτξτJrrιo:$fr'5 τιο:θ

π/+3 θf: Ηοtτε,7c"#8dυον-α r'τ& o6μπn. το$ {o,ηιλfllιοποG"'({iπ7ocη"1iτ.,ρομοι1ι,πd:,

B6'ι9εg 1{ολ.'!T.).Ιι.& {λ.a' u-,ft4 ιιc'-{ιqε:'at' ξ\l 4iιτ&rτει, δ Ι(οtlτοιlΙ;fig rιoι( c-
πι,ουλλ&o-αoι:αι. .,l,t,€ δι.ηl_n1η1.r.466ι.G li cl-:1ιτληρΓlσε!,ξ νdl &παιlτιxcοr οd 0ροlτιi
μcr;α ιιg;r,€'' τ4,l 1ι1ι9lαll c:,,'':tFt.cι,νoTcΨTο)iO4ιη,rq &,π6 τfir'&ρxttr 4ι'ημερ(lθ-ηιιε

γι,(ι, τlg, πλι.οοοορCeg το. c ":}., r^'!'a^ι. a4 μiiq δ oAνοαtρι.-,ξ/Ι6.το'i1 Ξου Tμηr},

!rατοξ 1{a ,!1.-,ι"r'1'41ψt!λ i.ι.cr-t4Γ"3 :tc:ξ 3 Γl.-.,y1cλεfq oΔ.sηνΓlι'' τr'., ΔημιιJτFιog
Δ ι.l ρ fj ζ"'n δη'3τcροg ci1iε ι?'5-'.. !, c": τCrl Ι(oιlτ'|ιaιlζfi1,,ι''i"l f1φ J_τr6

ηο,.τf, t6 )(nι,<,πc:ιιη ^γι'0, '''(; πι,c'σcιrt,? :(ι i'-lνcι, τοE IΙoιλf ιlτζn,Λ(1'3q τiι,4pc6
cφlr.6τερcl θt:ηltερd;$ηπε γι,dl π4l [δι'c: α::οι':'nTοl τ'aιC δ Γcιlιτl(1G Λιcυst-.ιlττ]q
τf;q 0Αoπlil'οlι(αq rAθtilι'Ξlιl :ιo Γει{'Dqlι.ι^c ΔtrΞEΛο]]Ο]lΛoΣnΛυc; τ6 δ'fτεr^ο eι4-
λοg τfig (ρι':r,τtαειυ6 ποΟ .Eφορe q tc tf .' cι:1ιβc'λtiι, Ilc|ξ,ατtJιl &l'n{,Γcc,ι τοδ,

δπλοr:τelοCr,tl lιec0 τf!ν πιiρclυτ4ρal ca},.λ:'ιbι\l τοfl Τ(clλ4ιlτξη ιir,ι,l ι,4r τιtταcfαcl
τζι ΒξfiqgΣτιl'q rlπτdι πrτn(ποιl'τi fi9ci τic Ecτdιρττ1E ?'T'4'-'T'9?7 δ Ι:οιlτcιlξΓq
ι-ιoΓl qΤ.πιι /iτt,.ο{Ι.4μ1.1ιtrΤElcη εο6 cii,c ιr{ τ6υ )(οι,ατβl.η ι('l'c Cno-q ιl:3(τε-
ρc4 (lΛraο1,ξcl, iiτι, i}&.Λτραγrorτiοiτοι.cEτn οι|'τfJ ιi oιl\'1η'τιiση) τcΓi ε?'r,c c:i:c-
ιη.αλ'{liι.!lgυ tl(Iα r,'ιJlaιο1rι.r'ηι,ιι{i cποι11c'iiοι n,tι.dl.πnιl δΩΓlεηιl Ιlcl\4r'τζη'iιηr(' τ6 cη-
μαι':τιπ6τGnn], 6τι, οτΛ cπεf,τι. τοl )Ιρι.ατd:η!'}.sffiρ1cπ, δdrιcl ynιncln1ln.ζδcζo
1iντ αδτ6ιr,οιf;n ηrοιΙsΟTT'rrπnλλd6 σ(ηο|τρcGrΙΙ3"αλλoι, Clιρηiιτυι:4rπολΛοC πυοoι

ΞΨ' δ1oτG ποοτητcι0 ιιξ,(, δι,cφοοei dιλλα'οχcτι'τι&.dli,ltl,itε (ι,ειrαΓηtxι, τεληψ';;gl'|ici α'}τ(

;:j,oΖ'i,irrtρ πιηροoορθαrτi ,irrni* ιld oυιlεt:χarρηι:ζcrποοαπd:$ι'iιταιrη ιncι 8:ξιeπcι'1η'τclι^,rε πΓ,6{

t'ι,γξoy,α^ Φυ uωεd9ιltloι,tt τoti c;:ρ11ιιιοfi ι:cιq oτ67lοtlnπο(l fiτas, 1'{; gaιλλ.ηιrι"ij δ Ιic:x,fι:.

xi$r*iΡγ τζηζlυ& 1!ξcφsΘιιιsfl ti.οπεΤρα τιΦnιοτοι.δll πο6 f,l,δε)iffι'ηε\,Ιι ιo& δι.οτηρο0cι"--C'''-r', 
lμrrr, ι,l& Enlειrrε$οilν 6πλοl αε't1tl rιeπο)(ri τoιηn}ΙετCl 8l-(i oflι,το1ιη oι.:_liτ.-cη ι,.d,

.,r'i ΧΙιΙ τ6rl Ιζoιrτοrlζf] τιοlταλ{Iiαμε οτ{x σι,lιi4ρc.σιιtι δτι' πρdτ:εt ι9fζ θι'η1ιεΓ(':oυμε

','οra,'.\ 1l,:o(6 τιclιtι,4 1ζoο\roτριB{ 
'τ(,c 

ι1ιρ1(q^Ιτραγ1ιιιτιtιCr c,ι,cηζητflοο,ιιe οτ6 τnλdqιc-
--'\'-'u' -'' .lο τ4\r lι,,. oΛi,γ;λ6πntlλο"τ6\l IIροi]οt/ι'ιειlο τfiξ J]i[.celγ1rολ(οiξ ιι. t(g1γ1lζ1lμ6η

Ψ*Vο τιιηζ τ6υ 9Yτ::ιlρ:l6ν Δη1;ιlα(o,q f4'ιξaι''g 11o..Στα1ιdπη.oo πρΓlτfit rρι'oι6τοlυ
\ ιl€ ot1αtει!η τιel( Pω{αnιuε liιlel τηλf(liι)\,c! 1r4l μd6, τιοιλ4cm 6τo11 1ιτ:ορο['-c τla'C

τofidι}-λoιlE δf..,ο δ6'ιl τοsg βρttlιαtrιε,ΓΙρolγ1ιoπι,tιd?ι μ1g"4', eτ,|.Λ("^,ιο ri. Γcιlιτr{g
Δι.ηllt\t;τ'':!g "Αfl.pιlδjυ τιo 0Aγγελ6ποtlλοq 

μΓ:q ιηΦλεoε aiτ{τηιt'φttllcl lιοl(' τοt
, Ι, ''ι^i.' ιιt.,Τλ'--1 o//" 

^. 

l,- 
' {. --'' 
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ΦAΚEΛΛoΣ ΚAΛENTZH'
Σ:i_τ-_-xEΙA κΑTAΘnΣτΩτ "]Λ.PTΥPΟΞ ΔτJ!1oΣIo.,-]Λ:Φo1| Ι(ΡmΙ!.ιΥΔA rEΩPΙioY

iu€ραι,

'τταρovαiα και τoο ξ 2oυ cn,ω<ριτr'ιoQ irrrcιλλ.τjλoυ πρooληφθdιrτo5

l4εa' δ θ:i< τr\r, δεξrcrl θτi τofi 'l;"ρeil Eι,αr.yδfοιl δρκΙo0η ιιcrτ& τ& &ρ1"lτ 2!-.Π ι:ei 2Jc) ..:_:' !

τof], Κ.ΓΙ.Δ.

'[ln.ilτηols .... '"//.n

ζητ'1-αμε ι.4 !ιrq δξx$fi 11ι,(', ιι!', τoti dlιnnιoι\'(υσoι'ι'η 11ρτι' πο(l:lcπ'1 τ'fιl μ'sμη1

ιl".q Τ13aψ i1crc 4τeTirrοιl τιcι( σοΓ.1ρ6 oΙ'1eτ0, &εll λf.1,1ι, Λeττr!' cftψr'n','ar στ( ΓΓt:-

.ητx τι]{5 1-η,o Γ;ιlυ.iιoδ Δ,1ιlt.3 στi!ιl ε)δ6ι, Στοιδ6οtc cloι"$oIΟ γι'(r ι":1 4rο:ιο}aυδ{'

ηη'|'ητξ| τtG,',,ιaιιclλ{1ι!sι,ξ ll.'ζiγυCι τf;ιl sπoιρξη τοΦ δττλι'σι'lοΓl 11c1c' τδ\) Ctlηn-

l,r.q1,r1fμ; τ1 i';llε{rocα(E τιlll,η1,/1 g41l cr6λληι!lη τοfll I(οιλdιητξξ ττλFΓ\Ο(]ec'jαc::'η τdν

|1,a 'Λ:,nyελΔπο11λ.| 1{-e;(, τδ\, rιooI(,l&,\rιtη\, Τ1ι,dρρoιr9rDοi:σaβrlc1lg1l af;( 'i'τnρca€'c:ζ

Ι]ληροφoριξll τiq Γευυ,ιιΓig oΛαιn:,λc(οlg οΛsηι,Ξlιlr11 δποEοg ατ6 ιlaτ.'ξf' cE:'r: t|
1lλnii ncιc eτ,)i.η Φη4,σ6ι, 8rrnΕriiτι, δ Ιtαλι!ιrτl]ηG'll'οt'IlΓ16o,'' ατΟ cπ('τι' τοι1 iic]c

nr'λι\ λ6γce φηρ11G oτ6 απf.τt 
"elΓl 

)Eουoτdηιt"Tοflc c(i2:cιltc δι.ο:!οΡι:ι'r3:rι i'τ^ι

δ4rr ι.ιdνεu πο1!$ιi\'cι r]:λλο.fi"Ξor,.1iιο4 πο0 dπεδe (1ι1η d':ληδdg9γι.Οπ6 i'Ιic:iCντζη6

τιrνελt1φιcΠ μcrfι cιπ6 λ(,lcc δρcq μπ:oοστ& ατ6 cτ,(,τι, τc1, σπ1\' ia{ll ΙΤο:9r::-l:cι

c!ποf)λ-ol} |,oι,.|]ni?nτεριη)ζiiζ Θιaι'c:ocnr,ι,clrl'1 μdοα ατ6 oπ(,τι, τοt} {(1l 1n'c:ρ(,ζιιl

"ιαλ,iΞo

\,4, τρoσ1η{ααl tιol( γ}c1}ιμοfι:a, μ!ιΦρ eζιι'}"

βε βαι,ιtl,Λctoα $τογρcl'.:cτclι' ιilq dπε 9-Ψι' 
z

oo 2οg 8,rlοnιρ"iηπ&λληλ,οG id &νοtιρ'flτ:dΛλ'ηλoE

,-') } 
'\ 

.i ιr. l; ι
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o o MΠσΛAPHΣ δξv
dπ6δραoe dλλd dπe-
λ0Θη... καvovtκd.

Ο Πιls ΚαTασΚeυdζov-
Tαt oi βoμβιoταi.

. oΙ πρdκToρeζ τιΙlv μU-
oτικιilv . hπηρeotιbv
μ€oα oτ6v 'EΘvικιoτt-
κ6 yιΙlρo.

. 'H ζωη μioα oτΙg Qυ-
λακ€E τιΙlv πρuJTeργα-
τav τfig 2l ηs 'Aπρt-
λioυ.

. T6 AtΣΧoΣ τι7v 'Ελ-
ληvtκιbv Qυλακav.
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ΣxoΛιA

AιΘιoπiα:

μιλιTαρισ}Ιoξ, vεoαπoικιoκρατiα
και πεlVQ*

'Eφ' δπλoυ λ6γ1η καi βflμα ηq xivαqi Γυvαικεiog
oτρατ6q (μ6 Oπoxρεωτιη Φτεiα) αrf1v κoμμoυvιαrικη AiΘιo-
πiα τo0 Mεvγκlαrou, πoιj δχι μ6vov oφdζει,θv δvδματr τoθ
Mαρξιoμo0 τo0g (θπioηq oooιoλιαrdq dλλ' δxι Pωooδo0λoυg)
'EρυΘρoΙoυq κoi Σoμoλo0ζ τoσ 'oγκdvτεv γιατi ζητoσv τiv
θΘvικη τoυq dπελευΘθρωoι, (1ωρiq vo oγαvακτoUv γι' αΟτδ oi
κατd τd dλλα λiαv εiαiΦητoι "πρooδευτικoi, καi oi δημoκρα-
τικoαvτικeΙμεvικθq φυMdδεq τηξ 'Aμερικiq καi τfrq E0ριil-
πηg, - φαivεται δτι θtαδg dπ6 τig καλθq καi κακ6q βδμβεg, τd
καλd κoi κακ6 τdvκq, Ondρxoυv καλ6q καi κακ6ζ γevoκτo-
viεg!), dλλd καi πo0 dπειλεi dvoικτd μ6 π6λεμo ηv Σoμαλiα,
(θβoμβdΦιoε t1δη "κατd ΜΘoq, μερικ69 π6λει9 ηg), γιoτi
θπιτρθπει τηv λειτoυργiα oτδ δδαφ6q ηq μι6q 'Aμερικαvικflg

βdoεωq παρoκoλoυΘηoεωq τδv Σoβιετικδv θvδ τηv iδια
oτιγμf1 η AiΘιoπ1α δ1ει κατααrfr. τεβατιo αrμτ6πεδo, vo0-
αrαΘμoq κoi dερoπλovoφOρo τiq EΣΣΔ, ri δπolα κατθ1ovrog
καi τf1v N6τιo 'Yεβvη εξγxει dπoλUτωq ηv 'EρυΘρd κoi τδ
Σoυ6ζ!

T6 μεγoλ0τερo μθρog τoσAiΘιoπικoσ πρoUπoλoγιoμo0
ξΦε0εται για τ6v oτρατ6 (πo0 Θα κληΘfl πιΘαvιilτατo vd...

"απελεuΘεριiloη dπ6 τδv κoπιτoλιoμδυ τηv Σoμαλiα, τ6
Tζιμπoυτi καi... βλ6πoυψ πdρo περα), για τl'lv oυvtηρηoι τδv
Pωooκoυβαvικ6v oτρατευμdτωv τfrq... πpoλεταριακηs aΜη-
λεwOηq (δηλαδη κατoxfig) καl τηv καλoπ6ραoι τ6v Σoβιετr
κιiv "ouμβoU16γn (δηλ. διoιητιlv τflg vεoαπoκηΘεloηq
dπoικioq) καi τ6v κoμματικ6lv μελδv τflg v6αq (καi πραγματι-
κis α0ηq) τυμwικfrq φεoυδoρ1iαg, θvΦ δ λιμξ (μθ
θκατovrdδεq 1ιλιαδεq vεκρo0q) πλt|ττει τt'1v 1ιbρα περιοoδτε-
ρo dπ6 πoτθ δMoτε, δvΦ oi dγρ6.τεg δxαoαv καi τd δλiγα

1ωρdφιo noO εiχov κoτ6 ηv διdρκεια τrtc (θκr6q τδπoυ κα1

p6voυ) βαoιλεiαq τo0 Xαiλ6 Σελooιθ, καi Urloχρειbvovται
πλθoV vd κoλλιεργo0v τd πμbηv δικ6 τoυq xιbματo 0π6 ηv
dπειλfl τδv δπλωv τδv θρυΘρoφρoυρilv!

Ti γvιΙlμη δ1oυv γι' αυτd oi dριαrερoπρooδευτικoi μoq πot
θ1ειρoκρ6ηoαv ηv δvoδo τo0 Mεηκ[αroυ (τo0 AiΘioπoq
καrπ6v-f.κbη) αriv θξoυoiα' (δ δπoioq δxdι'πρδq τ6 παρ6v
θξovτιboει περi τ6 2 δκατoμμθρια AlΘιδπωv, odv τ6v Πδ Πδτ
τiq Kαμπδτζηq πo0 θoφαξε μ6oα oθ τρio 1ρ6vιo τ6v μo6,
o1εδ6v, πληΘυoμ6 fiq πατρiδog τoυ), καi θπovηγtριoαv γιd
τf1v Σoβιετoκouβovιη ε1oβoλIι α16 κθραq τfrq 'Aφριηq, δvQ
λ0ooαξαv γι6 ηv πρ6oκαιρη παρoυoiα τδv δλαxiαrωv Γ6Mωv
oτρατιωτιilv Φ ιilριoμ6vα 'Aφρικαvικd κΦη (πo0 θκληΘηoαv
dπ6 τiq τoπικ6q κυβερvηoeιq), καΙ δγιvov θπιληrπικoi κατd τoΘ
vδμoυ πo0 καΘιθρωvε τfv θΘελovτικt'ι (μδvo) oτβτευoι τδv
γυvαικ6lv oηv 'Eλλ6δα;

'Aoιμλ6q Θd ε01δμααrαv vα θπεβdλλετo κdπoτε μιo
τ6τoια "λ0τρωσιgn 6μ6 η 'Eλλdq τi φταiει; 'o,Θεδq tα ηv
φυλ6η dπ6 τθτoια λeυτερια!

Kαi δ0o dκ6μo θρωτlιματα:
α) Σηv AiΘιoπiα 0rηρxov τ6 1974 1iλιoι πεvτoκδoιoι

"Eλληvεq. "oooι θnρ6λαβαv δφυγov. oi 6Moι τi dπ6γιvαv;
Π6ooι oκoτιilΘηκαv καi πδooι oαπiζoυv α16 "dvαμoριρωτικd"
oτρατ6πεδα-κdτεργα oτηv AiΘιoπικη ζoUγκλα;

β) 'oταv oi 'EΜηviδεg oτμτιωτivεq 6καμαv τflv πριbηv
τoυg θμφdvιoι oθ αrρατιωτιη πoρ6λooι, τiq dιδαμε vd

βαδiζouv 0nερηφαvα μ6 τ6 α0τδμoτo o16 16ρι. Στiq θπlμε-
vεq, δμωq, παρεΜoειq τiq βδαμε vd κρατo0v μ6vo... τoαvτ6-
κι! Γιατi κ0ριε 'Aβ6ρωφ;

4 Παρ6λαoι9 γυvαικε1oυ τμηματoq τδv AiΘιoπικGlv 'Ev6πλωv δυvαμεωv σηv 'Avτiq 'Aμπθμπα.



ΛoΓoTExNlKEΣ
ΠAPoYΣlEΣ

Tα κoιvoβoυλευTικα

Θ6ρoι

Bαλετε φ6ρoυq βαλετε ε1q ηv πτωμ'1 μos Φxη
πoτloτε μ6 τδ αΤμα μαq τηv dρρωαη πατρiδα.
Σεiq τδ κραoi καi τδv καπvδ vα nlvετε μovαxoι
κι θμεiq vα odξ κoιτα{oμε μ6 ματι odv γαρiδα.
Bαρια φoρoλoγηοετε καi τδ vερδ πo0 τρθ1ει...

βαλετε φoρoυξ βαλετε, κι η Φxη μαq αvτ6xει...

"o,τi καλδ κι civ 6xoμε απαvω μαξ αξ μεivει,
αrα nρδoωπα μαq αq 1υΘη τo0 μαραoμoΟ τδ xρδμα
μ' θμdq τ6 1ooζιiγιo τoU δΘvoυq μαζ δq γivει,
φoρoλoγηoετε κι o0η ηv odρκα μαq dκoμα.
To0 κρ6oτδ9 μoq κ6βετε καμμια πα1εια λωρ1δα
καi τριilγετ6 τηv λαiμαργα μαζi με ηv nατρiδα.

'lαvoυαριoq 1883

TOU Γεωργiou Σoυρη

Boυλη Φαvταoτικfl

Eiζ ηv πλατεiαv oτ6κovται τρεiξ λδXoι oκαπαvθωv
και τρεΙq ε0ζιivωv oΟλαμo[ θπi τGlv πρoπυλαlωv.
Σ:αζ δuo Θυραq ηq Boυληg κδoμoq πυκv6q Φθεiται

'r^,'t"σtο τ6κvα τoU λαo0 αλλα καi λωπoδ0ται.
- Aδελφιo, μη oπρω1vδμεΘα, κι δλoι Θα βρoυμε Θθor1'.

οc;οζει δvαg θκλoγει)q δπo0 φoρoΘoε φ6oι,
:i-\ε τnv φΦoιv τoυ α0η δ6v 6φερεv εiζ nθρoq.
< δcυ τo φ6oι δξαφvα τ6 nαiρvει δ αεραq,
< ε.€ οvεβαιvε ψηλα ιilq κδκκιvo μnαλδvι,
:lJ.ξ cΦoωq κdτι μθ τρδπov τoσ ooυφριbvει'
Ξ. -3-:oιζ καi δ πρ6εδρo9 τ6v κιbδωvα oημα[vει

-Ξc-Ξ .υλnζ" dκφωvεi, καi δ λαδg og μπαiveι.
{: fιξ δταv δφoδoq δια vυκτδq τελεiται,
€ι :ι-Ξογ τι φρo0ριov θvδ6ξωg θκπoρΘεΙται,
_:icιL_:-iΦΓΙGξ κι η nληΘ0q θκε[vη η αγρiα
:.;'ηΞε <_ εκυρiευoεv εtΘιiq τα ΘεωρεΤα,

:i.iε <:_: ηv nρδηv δφoδov τηv πριilη-πριbη Θ6oη

Ξ-CιfΞΞιΞ,c_οη δλαβεv θκεivoq μ6 τδ φ6oι...
Ξι -Ξι-Ξιξ καi oi βoυλευτα[ αγρiαv δψιv 61oυv,

,ο' _n:'.εβγοivoυv oωρηδδv καi αvω κdτω τρ6xoυv,
(1 :rn: Ξδ κρuφoμλoOv, καi αnδ θκεT φωvαζoυv,
.3 .Ξ.ε,Jl oχηματα oυ1vα κα1 dγριoκoιταζoυv,
c -lε-: *v τ6oη ταραXη καi αrηv μεγdλη φo0ρια
]fr-iιf-Ξ. wωαη φωvη, "δxω ζεoτα κoυλoιiρα"
f-'g';ι:aιιζ δd ηv αiΘoυoαv λαδξ πoλ0ξ γεμiζει
r"] -ξ ε9εoα.lv6λευoιq καΘ6vαg ηv voμiζει.
ξl.t ;μr;η vα δ Πρoεδρoq τδv κιbδωvα τoυ κρo0ει.

Θ -:- ΞcυΜυταi, λαδg καi δ κoυλoυρτζηq ακo0ει.
Ξι ..lE:ΞL; 5ε ηq oιωπflg τιi:v oεβααr6v πατθρωv,

εΙ r-;cq δξω αoκoπα τα βηματα τoυ φθρωv,
rτ 3nιb* -tξ δoφρoivεται τo0g ριbΘωvαξ dvo1γει

:'-:ε: -: <avoβoOλιov καi δπoυ φ0γει'φιiγει.
' lo0vιog 1885
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Μ KιυιHιιnATιι(A -...$ KιtIιιuA

oι dπoκαλ0ψειq τfig Παρα- Td Παραλειπ6μεvα μι6q
oκευfiq Πoρε[αq.

Τf1v Πoρooκευft 17 'oκrωβρioυ oθ καπoιo Θθατρo ηq
ΦoΘ 'lππoκρdτoυg εΙ1ε γεvικη oυv6λευoι 6 Δ.Σ.A. - πι6
γvωατ6g oαv Διηγoρικ6q Σ0λλoγoq 'AΘηvιilv.

KαΜ, Θd μoσ πoOv πoΜoi, καi τi μdq ivδιαφθρει εμαg τi
καvouv cluτoι;

T6 τi δκovαv δθv μδq πoλυεiiEιαφ6ρει, αλλd τ6 τi εΙπε δ
πρOεδρoq μdq πoλυεvδιαφθρει. Σθ δvo ημετo πoυ κoπoιoq
oυvdδελφog dμφιoβητoσoε τoOq αγ6lvεg τoυ oηκιbθηκε καi
εΙπε υπερηφαvα δτι α0τδq διετθλεoε ταγμoταρ1ηq τo0
E.Λ.A.Σ.

Mπρdβo "κ0ριε, Γιαw6πoυλε καl τo πoραδε1τηκατε κoi
δημooiωq, γιατi μιd κυτριvoφυλλ6δα τ6 θλεγε καi καvεig δθv
τf1v πioτευε.

BlBΛIoπaΛEloN
EΛEYΘEPH ΣKEΨΙΣ

5 μθρεq π6ραoov απδ ηv 0πoγραφη ηq oυvΘηκηg
δπovεvτdξειη μoq oτo NATO κoi oi vεoλoioι - δτoι λ6vε τιbρα
τig γιαγιoδεq καi τo0g παnoOδεg τoυζ - δ6v 6xoυv "ηρεμi_
oει". Tεταρη βφδυ βριoκoμooτε τηv δρα τηg "ΠαvαΘηvαi_
κfrq πoρε(oq" oηv oυμβoλη τfrq Πovεπιoημioυ με ηv Boo.
Σoφiαq. 'Aπ6ναιrri μoq γiνετoι vτoβοwoOρι. Kλooικθq μoρ_
φ69 "oυζηηoειη".'Aπ6 την μια μερια oi τηg KNE - γvωoτo( oov KoρoΙδα
Nεαq 'EoΦεiαg - 0πεφoπiζovτov τα πραγμoτικα oφεvτικα
τoυg τ0πoυ Mnρdvτ πo0 βρioκovτov μ6oo oτo M. Bρετoviα,

" κι' δπιvαv καφε. 'Aπ6 τηv δΜη τα πρΦηv oδελφια τoυg oi
'Avαρ1ικoi Θελαv vo μπoOv μθoα vo "πιo0v καφιi,.

Kαi δτoι 6γινε τ6 vταβαvroυρι. 'Aπo την μιo μερια τα

"θπovαoτατικq" oυvΦματα τ0πoυ "oλλαγη δ6v γivεται 1ωρig'τδ Bελoυτθ, κ' "α0τoi μ6q τριivε τo0g αατoκo0q μoq" η
"Kviτεζ-Xiτεq-Toγμoταoφoλiτεg", qn6 ηv ciΜη τδ ξ0λo. "Av

δδv τ6 παραδ61ovτoι oq δρΘoυv vα τoOq τ6 απoδεiξoυμε...

"EUτU16ζ" για μ69 πo0 oυτoi τooκιbvovται. Φαvταζεαrε
v6...

ο ΓlΑ ΤΗN ΦYΛH - ΓιA TΗN
τιMΗ - ΓlA To ΑlMA

(Γ- M1oυoταtρο)

.. Γl ' ουτoυq πoυ πολεμl'1

οον καi δ€v λυγloοv, καi
noλeμoιiv καi δ€ν λυγoJv.
κoi πρoxωρoιjv πρoq, τη Νl-
KH
Σελ 48, Δρx 60, s 2

Mιο μθρα o6v τig δλλρs.
"Eξη 1ρ6vια πλ6ov "δημoκραTικηqD ζωηq καi παλι διlv

τoOq δ1ει περαoει. Πoι6; Md i μαviα δλωv vο καvoυv γεvικ6g
oυvελεOoειg γιd ψtλλoυ πηδημα. ΓιvOvτoυoαv γεvικθq oυvε-
λεUoειg καi πι6 παλια μ6 τΦρα τ6 κακ6 δxει παρoγivει. Δ6v
δ1oυv τi vd κdvoυv τ6 dπ6γευμα καi κovoviζoυv μιo γεvικη
oυvελευoo0λα. Ti vd πoυμε ol'ιμερα; "A, voi, β6βαια vo
αμΛt'1οoυμεr - γιατi "πoλλoi" μιλdvε - γιo μια δκτoτη
εioφoρo0λα τo0 iiψoυq - κμτηΘεiτε - τιiv 25 δρ1. αvα ciτoμo
τα Xριoτo0γεwα γιd τiq dvαγκεg τηs λ6σXηq'

"Ετoι αriq 22-1o-8o μαζευτηκαμε δλoι fig Moμρωτικflq
καi Ψυ1αγωγικηq Λθoxηg πρoσωπικog τo0 o.T.E', τδ μεoημθ-
ρι μετd τ6 γρoφεio vd "dπoφαoiooυμε,. T6 μ6vo πo0 ηΘελα
vd ρωτηoω τηv ΔιoΙηoi μαq πoι6 Θd εivαι τ6 κ6ρδoζ - γιd
τ6τoια Θd μιλ6με τιilρα Θd μo0 noΘv- απ6 o0την τflv iαroρio.
Tδoα γο τfiv αiθoυoα διboαμε, τ6oα, τ6oα, τδoo,... To κδρδog
25 δρΧ. (;) dπ6 κdΘε μ6λoq, dv τ6 διiοoυv δλoι.

'Αλλd τi oκoτiζoμαι γιd δλα α0τd. T6 κθρδoζ εivαι 6vα, τt'1v

αβρηκoμευ γιd αλλη μiα φoρd μθ γεvικη oυvθλευoι, μ6
ουζυτf1oειq, μθ θκλoγ6g...

"Evαq μθλoq τfrq μoρφωτικfrq καi
Ψυ1oγωγικfrg λ6oxηs τo0 oTE 'AΘηvδv.

'36.1 4.7i6
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'AλαΙv vτC Mπevoυd

MIA ΔlEΘNΗΣ EΠlTYxlA

'H .ΕΛEYΘEPH ΣκEΨlΣ" &ξαoφ6λιoε
κατ6 παγκ6oμlα dπoκλeιoτικ6τητα
γι6 τ{v 'Eλληvικri γλδσσα, τ6 πoλ0-
κρoτo βιβλio.

oI IΔEEΣ ΣTA oPΘA
τoσ κoρυQα[oυ αυψ1ρ6voυ ι}lλoo6-
Φoυ

Alain de Benoist
Σ€ λiγo καιρ6 oτrlv 'Eλλdδα τ6 βrβλio
πoιi ξΘeoε δυvαμiτlδα oτ6 Θeμ€λlα
foσ oυ16ρ6vou παγκoσμioυ κατ€στη-
μ€voυ.

o! IΔEEΣ ΣTA oPΘA
oi iδ€es τfis E0ριυ-
πα'jκfig nN EAΣ ΔΕ_
ΞtAΣ,, αττ|v EΛΛA_
ΔΑ. Kdτι πoι! δ€v
E1eτe ξαvαδ:αβdαel
πoτ€l

. ο ηΕPΣΞ'γΣ

1Π rυ16κo)

rNc-1EΞΦ** "x}€τη: 6 τελeυ-

'o_q Ξω,ds τιiry Moκεδ6-
litη * -o",p6o.jλιυorξ τoσ
'Ελη,πι'clι,ld αrη PΦμη
Σ€}. 61a Δ,ρ: 5oo, s 13

ο t_Ξ€€ΣΣ
.-: . ,-χ\Ε ιοY

,Αημοπoυλoυ)

- 5*- rc τo γεγov6τo.
,{;r3,ι3"'c Π cποδ6πoυλoυ,
ιι,}ι"ι"il-, Ζογορrovιiκου.

iri,*_pο.edfr ι 6

Σe,ι'" l'41 ,Δ.g.Ι 20o, s 6

ο TO XPoNιKo τHΣ
ΣκΛΑBlAΣ

(X. Zαλoκιiloτα}
oi 'Eλληveq oτdv αwioτoor.
'o πρoδoτrκξ ρdλoq, τoσ
KκE,
Σeλ' 416, Δρx. 2oo, 9 6

ο Η AYΓH τΩΝ MΑΓΩN- 
{Π6oυελq_Mπeρζl€}

"H o1Colq τΦv dρ1αloλoγι_
κιiv μυoτηρiωv μ€ τi6 μυoτι-
κιoτtκ€g ρζε5 τoσ 'EΘνικo_

αooloλtoμoσ
Σ€λ. 18o, Δρx. 24o, 5 7

ο Η ΕΛΛAΣ ΔoΛopoΝElTAl
(Δ.'ΣιΦζoυ}

'H iρ{μωorg τfl5 Eπoρ1iαg.
'H Eγxατdλεrψιq τfr5 ve6τη-

τξ. 'H dvoπηρio τiζ δloικli-
oeiυ6 κ.δ.

Σ€λ. 125, Δρx. 120, $ 4

ο EΛΛHΝoKPAτlA''
{Σ. Στoυρ6πoυλoυ)

'o .πoριiYωv dloΘημo, βο-
διζer μ€ τoιig "Ελληvεg τ6v
oΦμo τηξ 'loτoρios
Σ€λ. 1 10, Δρx. 'loo, $ 3

ο To ΣΦPΑΓlΣMEΝo τPΑlΝo
(M. Πfrρooν)

'o Λ€vιv πριiκτωρ τoιj Kdl-

ζeρ
Σελ. 340, Δρx. 2oo, s 6

ο o MAKEΔOΝιKOΣ
EΛΛ}iNlΣMoΣ

{Bυooι]λη)
'Η αvτiκρoυol5 τflg Θεωρiαg
τfrg 0πdρξεωg, Σλοβoμoκeδ6-
vωv. 'AπoδeΙξεr6 περi τfrg
'Ελληνιx6τητog τfrg Mοκε_
δoνiοg
Σ€λ. 182, Δρx. 25o, s 7
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